Product Manager
til AVK International A/S
Udvikling og promovering af markedsledende ventiler
Lidt om jobbet:

gerne indenfor vand- og spildevandssegmentet eller gas.

Med reference til lederen af Product Management, vil

Desuden er du god til at understøtte den kommercielle

du sammen med dine kolleger være en drivende faktor

del og arbejde tæt sammen med salgsleddet. Du leder,

og teknisk støtte til især salgsorganisationen. Du vil

tager ansvar, styrer og inddrager dine kolleger, når

være det naturlige bindeled mellem markedet, R&D og

det er nødvendigt. Din opmærksomhed er rettet mod

produktion, samt salg og marketing. Du vil være en støtte

markederne, og du har konstant fokus på at øge salget

i udviklingsforløb, koordinere dokumentation og være

og skal i den forbindelse lave løbende opfølgning på

driver for salgsfremmende værktøjer og aktiviteter. Du vil

udviklingen i de respektive markeder.

være teknisk ansvarlig for udarbejdelse af dokumentation

AVK-koncernen
AVK-koncernen er global

ved opstart eller ændring af produktsortimentet og

Du vil have en stor kontaktflade internt såvel som

markedsleder inden for ventiler og

udarbejde grundspecifikationerne hertil samt bistå

eksternt, og dit arbejde vil foregå i samspil med AVK’s

brandhaner, som indgår i vitale

kvalitetsafdelingen i forbindelse med certificering.

øvrige produktchefer, R&D samt de europæiske salgs-

infrastrukturer i form af vand- og

og marketingafdelinger. Du er god til at planlægge din

gasforsyning, spildevandsbehandling

Du vil bistå i projektering af nye produktionslinjer til

tid, og du trives i et professionelt miljø, hvor dagene

og brandbekæmpelse. AVK er

vores butterflyventiler og ligeledes være tæt tilknyttet

sjældent er ens, og hvor der er mange bolde i luften.

familieejet og har hovedsæde

produktet i forhold til vores salgskanaler i form af

Du har stor gennemslagskraft og arbejder struktureret

i Skovby/Galten nær Aarhus.

træning, uddannelse, promovering, marketingsmateriale,

og detaljeorienteret for at sikre en høj kvalitet og skaber

Koncernen består af mere end 120

dokumentation, analyser mm. Du skal desuden have

dermed tryghed for kunder og kolleger.

produktions- og salgsselskaber på
verdensplan og beskæftiger ca.

et tæt samarbejde med salgsafdelingerne både i AVK
International og salgsselskaberne i Kontinentaleuropa

Lyder det som noget for dig?

og hermed sikre fuld fokus på både koncentriske og

For den rette person vil der være tale om en meget

dobbelteksentriske butterflyventiler, for at øge vores

selvstændig, spændende og udfordrende stilling, hvor

AVK International A/S

markedsandele.

du kommer til at arbejde med produkter og løsninger

Hos AVK International kombinerer vi

4.800 medarbejdere.

af højeste kvalitet. Du vil få både faglige og personlige

vores egenproducerede ventiler og

Virksomheden analyserer løbende på

udfordringer, og din personlige udvikling vil være sikret

tilbehør med produkter fra resten

produktsortimentets performance, og du vil igangsætte

blandt dygtige og engagerede kolleger i et refleksivt

af AVK-koncernen og markedsfører

aktiviteter til forbedringer og nye produkter ligeledes med

miljø.

en komplet produktpakke til
Kontinentaleuropa, Centralasien,

input fra markedet samt igennem direkte kontakt med
AVK’s kunder.

Kulturen på AVK er entreprenant og kendetegnet

Kaukasus og Nordafrika. Vi

ved stærke specialister, positiv indstilling og et stort

beskæftiger ca. 250 medarbejdere

Hvem er du?

engagement. Du vil have fuld opbakning fra dine kolleger

og omsatte i 2021/22 for godt

Vi forestiller os, at du er en dynamisk person med en

og igennem teamwork opnå stærke resultater.

750 mio. kr.

teknisk uddannelse, evt. som ingeniør, maskinmester

Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der

eller tilsvarende erfaring. Du er god til menneskelige

modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer. Der

AVK er anerkendt verden over for

relationer og kan opbygge gode og langvarige relationer

skal forventes 30 – 40 rejsedage årligt.

sine kvalitetsprodukter og bidrager
til bæredygtige løsninger på store

på tværs af afdelinger og med kunder. Du vil deltage i
træning af lokale product managere og salgsorganisation

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen

globale udfordringer inden for fx

i hele Kontinentaleuropa samt deltage på relevante

til at kontakte afdelingsleder Martin Børsting på tlf: 2133

minimering af vandspild og effektiv

messer og ved brancheforeninger. Du har tidligere

7825. Send din ansøgning inkl. CV og anbefalinger til

spildevandsbehandling.

arbejdet med nyudvikling og tilretning af produkter,

hr@avk.dk. Samtaler afholdes løbende.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

