Produktchef, POC Blodgas
Vi søger en Produktchef til at varetage salg og markedsføring af POC blodgas
målere til bl.a. intensivafsnit, hjertelungekirurgisk OP, Akutmodtagelsen, samt
neonatal- afdelinger m.fl. I Danmark og Færøerne.
Situation / Ansvarsområde:
Vingmed står overfor at skulle starte salg inden for blodgas området, og som
produktchef med salgsansvar vil du være ansvarlig for salg og udvikling indenfor
området. Her vil du opleve frihed under ansvar med mulighed for selv at påvirke
og skabe rammen for dit arbejde.
Produktområdet er nyt i virksomheden så motiveres du af at se resultater og
være med til at opbygge og påvirke udviklingen indenfor laboratorie- og
patientcentreret diagnostik, er dette måske noget for dig.
Du vil få stor interaktion med dine nordiske kolleger på samme produktområde
og referere til den danske salgschef.
Nøgleopgaver/succeskriterier:
Dit hovedansvar vil blive at udvikle Vingmed´s POC blodgasforretning til
hospitaler i Danmark og Færøerne. Gennem et tålmodigt, tillidsfuldt og grundigt
samarbejde, skal du skabe gode relationer til vores nuværende, men også nye
kunder.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salg- og markedsføring af POC blodgasapparater
Opsøgende salg
Brugerundervisning
Udarbejdelse af salgsbudget- og konkrete markedsføringsplaner
Markedsovervågning
Leverandørkontakt
Udarbejdelse af tilbud og udbudsbesvarelser
Rejser til leverandører og deltagelse på kongresser

Faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Minimum 5 års relevant og dokumenteret erfaring med salg til
hospitalslaboratorier
Erfaring med salg af POC-udstyr til intensiv, OP, akutmodtagelse etc. vil
være en stor fordel
Du er uddannet bioanalytiker eller biokemiker
Erfaring med udarbejdelse af regionsudbud og hele udbudsprocessen
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale
Du besidder kørekort

Personlige egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er som person energisk og åben
Du arbejder vedholdende med at nå dit mål
Du er selvstændig og løsningsorienteret
Du trives med at bygge nyt op
Du tager og føler et personligt ansvar for både virksomheden og for
virksomhedens kunder
Du planlægger og styrer din egen tid og arbejdsdag
Du er proaktiv og tager initiativ
Du er troværdig og formår at give kunden en oplevelse af tillid, respekt og
ordentlighed
Du besidder stor fleksibel og er rejsevillig
Du er forandringsparat, diplomatisk og en stærk teamplayer
Og så er du en god og sjov kollega og samarbejdspartner

Beskrivelse af afdelingen:
Du vil blive en del af et stærkt dynamisk team, hvor man trives i et udviklende og
spændende miljø med en uformel tone. Du møder velordnede arbejdsforhold,
hvor der bl.a. tilbydes massageordning i arbejdstiden. Herudover ses et godt
kollegialt fællesskab hvor humor og frihed under ansvar er vigtige nøgleord for
teamet.
Virksomheden tilbyder:
•
•
•
•

Et yderst selvstændigt og udfordrende job
Et udviklende og spændende miljø med uformel tone
Velordnede arbejdsforhold
Et godt fællesskab, god humor og frihed under ansvar

Har du spørgsmål vedrørende virksomheden, samt jobbet bedes du kontakte
Nordic Search Group, Managing Partner, Birgitte Dyreborg på +45 2034 9707
Stillingen søges gennem Nordic Search Group’s hjemmeside:
Produktchef, POC Blodgas - Nordic search group

