Panduro erbjuder artiklar som utvecklar både barns och vuxnas kreativitet genom inspiration och idéer.
Vi ska upplevas som innovativa och skapa nya segment inom vår marknad. Våra kunder, medarbetare, leverantörer
och andra intressenter ska känna förtroende för oss på grund av våra produkters kvalitet, vårt sociala ansvar och vårt
miljöarbete. Läs mer om oss på www.panduro.com

Strategisk produktutvecklare
Vi söker dig som är driven, brinner för produktutveckling och vill
vara del av ett företag i utveckling. Vi erbjuder dig möjlighet att
påverka framtiden och stärka våra produktlinjer inom
kategorierna Smycke och Sy & Sticka.

 Registervård, både text och bild
 Hantera frågor från Customer Care, FAQ web, butiker etc.
Reklamationer
 Butiksbesök, besöka mässor och leverantörs besök

Uppgifter och ansvarsområden:
Du kommer att arbeta aktivt med utveckling av våra produkter
och vårt sortiment.
Du kommer att ha daglig kontakt med våra leverantörer och
förväntas har djupare kunskap om leverantörens potential och
sortiment.
Du förväntas att driva utvecklings- och förändringsarbete och ha
en god omvärlds- och konkurrentbevakning.
Du arbetar nära marknaden för att förstå dess behov i syfte att
kunna leverera analyser för utveckling av produkter och
segment.
I nära samarbete med Marknadsavdelningen ska du tillgodose
att vi har all relevant information uppdaterad på web, i
affärssystem och övriga medier som vi använder för vår
kommunikation.

Personliga egenskaper:
 Det är meriterande om du har intresse/erfarenhet av
Smycke, Sy och Sticka
 Du är en driven, lojal och kreativ Team player med god
kommunikationsförmåga
 Du är en flexibel person som är förändringsbenägen
 Du gillar och hanterar att ha många bollar i luften samtidigt
 Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
 Du innehar goda kunskaper i Officepaketet

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 Produktansvar från idé till försäljning i butik
 Löpande planera, driva och analysera sortimentet inom
produktkategorierna Smycke, Sy & Sticka
 Ta fram innovationer, nya koncept och presentera ett
genomtänkt underlag av sortiment och pris under
uppstartsmöten med kategorichefen
 Bevaka trender och ha bra koll på vad händer i branschen
och då även bloggare, You tube, influencers, Instagram
 Utifrån försäljning och produktplacering i butik optimera och
sourca nya produkter i samarbete med kategorichefen
 Medverka vid och producera produkter till våra
kommunikationskanaler
 Producera enklare design/mönster och beskrivningar

Vi erbjuder dig
Som anställd på Panduro får du stora möjligheter till personlig
och yrkesinriktad utveckling på ett skandinaviskt, progressivt och
växande företag med bra anställningsförhållanden.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med
kontaktuppgifter samt CV.
Vi kallar löpande till intervjuer så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdag
30 September, 2020
Tillträde
1 December, 2020 eller enligt överenskommelse
Ansökan sänds till
saba.martinsen@panduro.se
Märk ansökan med:
Strategisk produktutvecklare
Välkommen med din ansökan!

