Ward Wines expanderar och söker en Produktchef
Är du en driven och resultatinriktad person som gillar att arbeta mot gemensamma mål? Då vill
vi gärna ha med dig i vårt team!

Vad söker vi hos dig?
Minst 3 års erfarenhet som Produktchef med koppling till vin, mat eller snabbrörliga konsumtionsvaror.
Du har ett strukturerat arbetssätt, kan ta eget ansvar och driva ditt arbete mot uppsatta mål.
Du är analytisk och noggrann, resultat och affärsorienterad.
Vi söker en social och nyfiken person som uppskattar att vara en del av ett team som kan ta egna initiativ
att driva och utveckla sin portfölj.
Kunskapskrav
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller ekonomi.
Framtagning och uppföljning av marknadsplan inklusive budget och volymmål.
Flytande engelska i tal och skrift. Ytterligare ett språk (franska, italienska, spanska) är meriterande.
God datorvana, Microsoft Office program, Qlik Sense, gärna Photoshop/Indesign/Illustrator
Grundläggande kunskap om vin är ett plus men inget krav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förhandling med producent om affärsvillkor (priser, marknadsstöd, volymer).
Skapa och följa upp marknadsplaner, aktivitetsplaner och marknadsbudget.
Framtagande av försäljningsprognoser och lagerstyrning och löpande uppföljning.
Månatlig försäljningsbevakning och uppföljning mot budget/mål och rapportering till producent.
Konkurrensanalys och omvärldsbevakning.
Löpande kontakt och dialog med Systembolaget samt proaktivt arbete för att skapa nya affärsmöjligheter
Övergripande ansvar för försäljningen både mot on-trade och off-trade.
Det ingår en viss del resor i arbetet och aktiviteter kan även ske på kvällar och helger.
Om Ward Wines
Ward Wines grundades 1980 och är idag en av Sveriges ledande importörer av vin. Vi har en stor närvaro
i Systembolagets sortiment samtidigt som våra viner finns hos många av Sveriges ledande restauranger.
Företagets ledord är kvalitet, ursprung och personlighet, något som speglar vår portföljprofil som består
av familjeägda producenter med vin i premiumsegmenten. Många med flera generationers erfarenhet
inom vinodling. Gemensamt för dem alla är att de har ett medfött fokus på hållbarhet.

I portföljen finns flera starka varumärken som Pol Roger, Mont-Redon, Black Stallion, Minuty, Trimbach,
Antinori och Gérard Bertrand m.fl.
Ward Wines utsågs 2021 till Årets Importör med motiveringen:
”För att med säker hand förse den svenska marknaden med klassiska och högkvalitativa viner med bredd
och djup år efter år. En importör med tydlig och stark profil och sinne för det lilla extra.”
Vad kan Ward Wines erbjuda dig?
Ward Wines har de senaste tio åren haft en stark tillväxt och är i dag ett dynamiskt team på 16 personer.
Vi erbjuder dig en rolig arbetsplats med trevliga kollegor och god gemenskap. Vi har högt i tak och ett
öppet klimat med korta beslutsvägar. Som Produktchef hos oss får du ansvar för en spännande portfölj av
viner där du arbetar nära dina producenter, en roll med många kontaktytor i ett sälj- och
marknadsorienterat bolag.
Låter det intressant, skicka din ansökan redan idag
Tjänsten är heltid och utgår från vårt kontor på Östermalmsgatan 87D i Stockholm och vi ser gärna att
du kan börja under juni/juli 2022.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast
2022-04-08.
Välkommen med din ansökan, CV och ett personligt brev till Malin Keyser rekrytering@wardwines.se
Besök gärna vår hemsida www.wardwines.se för att hitta mer information om oss och våra producenter.
Välkommen med din ansökan!

