KAMIC Installation AB är ett teknikföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt
systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter. Verksamheten är uppdelad i olika
produktområden där våra fokusmarknader finns inom fastigheter, bygg och industrin.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och affärs- och produktionsverksamhet bedrivs i Sverige,
Norge och Finland. Antalet anställda är 70 st och omsättningen uppgår till ca 225 MSEK.
KAMIC Installation ingår i KAMIC Group. Totalt är vi 675 anställda verksamma i 12
länder, fördelade på ett 20-tal bolag med en samlad omsättning på ca 1,9 miljarder SEK.

Vi söker en produktchef
till belysningsområdet
Ett av våra största produktområden, belysning, befinner sig i en expansiv fas och då vår nuvarande produktchef går
vidare till annan tjänst inom koncernen söker vi nu hans ersättare.
Vi erbjuder:
I rollen som produktchef hos oss får du ett spännande och omväxlande arbete där det ges goda möjligheter till
personlig utveckling. Vi har ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, korta vägar till beslut och en frihet att
själv påverka arbetsdagarna. Dina främsta ansvarsområden blir produkt- och sortimentsutveckling av belysningsprogrammet men självklart även prissättning och marknadsföring. I programmet fokuserar vi på utomhusbelysning samt
”spotlights & skenor” för interiöra miljöer. Du har löpande kontakt med ditt produktråd, säljarna på fältet samt kunder
och leverantörer för att hålla dig uppdaterad om marknadens signaler och affärsmöjligheterna där ute. Vår huvudsakliga marknadskanal är elgrossisterna där vi har en stark position inom valda fokusområden. För att kunna göra en
relevant bedömning av marknaden och dess krav förutsätter även tjänsten frekventa resor, dels då du medverkar vid
våra kundaktiviteter som teknikexpert, såväl som till våra leverantörer i Europa och Asien. Vi har inom koncernen vår
egen tillverkningsenhet för belysningsprodukter i Jiangmen, Kina.
Du som söker:
Vi ser gärna att du har en mångårig erfarenhet från en motsvarande position inom belysningsbranschen med kunskap
både om teknik och marknaden i stort. Vi tror att du har ett bra ”ljushuvud” och är duktig på att följa trender på marknaden, förstå våra kunders och konkurrenters beteenden, dra slutsatser och omsätta dessa i reella aktiviteter. Vi ser att du
har goda datorkunskaper – van att hantera affärssystem, programvaror som Excel samt PPT och kan uttrycka dig väl i
tal och skrift på svenska och engelska. Självklart är du resultatorienterad och kan arbeta strukturerat, noggrant och med
stort eget ansvar. Du rapporterar löpande till VD.
Placering: Vi prioriterar en placering vid vårt huvudkontor i Karlstad, men även andra orter där vi har kontor:
Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping är tänkbara.
Lön: Enligt avtal och överenskommelse. Möjlighet att delta i vårt vinstdelningssystem.
Tillträdesdag: Snarast. Då tjänsten rekryteras löpande, skicka din ansökan omgående.
Övriga frågor om tjänsten besvaras av VD Lars Åleby på telefon: 08- 564 70 870.
Ansökan med tillhörande CV via e-post till: rekrytering@kamic.se.
För ytterligare information om företaget, besök: www.kamicinstallation.se samt www.kamiclightsafety.se.
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