Produktchef inom Industriell IoT/RTLS
Vi söker en erfaren produktchef till ett expansivt B2B-teknikbolag
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom IoT och RTLS. Vi söker nu en
produktchef med bas i vårt huvudkontor i Kista. Som produktchef ansvarar du för alla aspekter av
genomförandet av vår produktstrategi: behovsanalys, prioritering av utveckling, produktlansering,
prissättning, kort sagt är du kundens representant i vår organisation, med uppgift att säkerställa att vi
alltid levererar ett högt kundvärde under hela produktlivscykeln. Du interagerar med såväl sälj som
utvecklingsteamet.
Vem är du?
-

Du är Civilingenjör, helst inriktning IT/Data.

-

Minst 5 års relevant arbetserfarenhet (som produktchef, utvecklare, FAE, eller likande).

-

Mycket god kommunikationsförmåga och behärskar engelska och svenska flytande.

-

Har erfarenhet av projektledning, inom lean, scrum och/eller agile utveckling-

-

Affärsorienterad med stort tekniskt intresse.

-

Som person är du analytisk, nyfiken och har ett eget starkt driv.

I rollen ingår
-

Kontinuerlig dialog med kunder i syfte att förstå deras processer och behov av digitalisering-

-

I samarbete med sälj ansvara för pris- och säljkanalsstrategier.

-

Definiera och prioritera produktutveckling tillsammans med R/D teamen.

-

Planera och genomföra produktlanseringar.

-

Resor inom Norden och norra Europa.

Vad vi erbjuder
-

Ett positivt och dynamiskt företag där du har goda möjligheter att utvecklas i din roll.

-

Möjlighet att arbeta med den absolut senaste tekniken inom IoT/RTLS.

-

En liten, internationell, flexibel organisation, där det finns mycket utrymme för egna initiativ.

-

Varierande arbetsuppgifter, med stora möjligheter att själv påverka din arbetssituation.

-

Tillsvidareanställning på heltid.

-

Arbetsplats i Kista Science Tower.

Välkommen med din ansökan redan idag!
Tycker du att detta verkar spännande är du välkommen att kontakta vår rekryteringspartner;
XLNT Search, Björn Bergström 0707-270681 björn@xlnt.se.
Vi arbetar löpande arbetar med urval och intervjuer. Säljsamtal i samband med rekryteringen
undanbedes då vi har valt leverantör för denna rekrytering.
Om H&D Wireless H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of
Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT plattform
samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills
för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av
material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning
Service).

