Produktchef med erfarenhet av digital marknadsföring
till globalt MedTech bolag i Stockholm

Clinical Field Specialist
Vi söker för kunds räkning en driven produktchef som har bred erfarenhet av marknadsföring,
kommunikation, projektledning samt digitalt arbete till ett globalt innovativt Med Tech bolag med brett
produktsortiment inom Ortopedi, Lymfologi, Kompression och Spinala skydd/hjälpmedel. Företaget
vänder sig mot främst vården men även direkt till konsument/brukare.
Bolaget står just nu inför ett spännande förändringsarbete där man kommer att arbeta fram nya
marknadsstrategier och digitalisering av marknadsföringen. Det nordiska huvudkontoret är beläget i
Nacka. Produktchefen rapporterar till den nordiska VDn.

Huvudsakliga ansvarsområden
-

-

-

-

Tillsammans med VD, arbeta fram och
implementera marknadsstrategier
Idéutveckling, planering, utformning och
tidsbestämning av säljdrivande och
varumärkesbyggnader aktiviteter
Konceptutveckling av bolagets B2B och B2C
kommunikation (inklusive digital) och
relationsbyggande
Ge support till- och utveckla befintlig affär,
inklusive webshop och hemsida.
Tillsammans med den övriga kommersiella
organisationen (VD och Key Account Managers)
utforma och följa upp målsättning och aktiviteter
som styr mot gemensamma mål
Budgetansvar och kostnadsuppföljning av
aktiviteter, månads- och kvartalsrapportering
Framtagning och upphandling av promotion- och
profilmaterial
Projektleda anbudsförfarandet vid
upphandlingar
Planera nyhetsintroduktioner/lanseringar
Samarbete med det internationella
marknadsteamet

Önskad erfarenhet och egenskaper
-

-

Tidigare erfarenhet av marknadsföring inom
antingen Med Tech, retail, OTC eller pharma
Relevant universitetsutbildning eller liknande
inom marknad/kommunikation/ekonomi
Erfarenhet av digital marknadsföring är
meriterande
Kunnig inom MS Office (Excel, Powerpoint,
Word)
Vana av att arbeta självständigt och
målfokuserat.
Som person är du en driven person som är stark i
din kommunikation och har en positiv, lösnings
orienterad och ”hands on” attityd.
Du är en teamspelare som tycker om att arbeta
tillsammans med andra, samtidigt som du når
dina individuella mål.

Välkommen att skicka din ansökan via vår hemsida www.haegerpartner.se
Frågor besvaras av Rolf Carlsson 070- 31 612 68, rolf@haegerpartner.com
Eller Katarina Thimmig 070- 30 855 17, katarina@haegerpartner.com

