
Produktchef
Vi söker dig som vill vara med på vår resa att skapa långsiktiga kundrelationer där kunden 
och vår gemensamma miljö är i fokus. Om du har tidigare erfarenhet som produktägare för 
exempelvis vatten- och/eller el-mätare eller andra typer av flödesmätare ser vi det som en 
merit och om du dessutom lockas av att arbeta i ett bolag med stark teamkänsla och stort 
fokus på kunden kan Ecoguard vara platsen för dig. EcoGuard är ett företag som kan erbjuda 
dig en fartfylld och spännande resa inom ett teknikfyllt område där EcoGuard är det ledande 
bolaget på svenska marknaden idag.

EcoGuard erbjuder alla sina medarbetare företagshälsovård, friskvårdsbidrag samt möjlig-
het att träna på arbetstid. Vi har självklart kollektivavtal med tillhörande försäkringar och 
pensionsförmåner.

Du kommer i din roll ha det övergripande ansvaret samt projektleda inköpsprocesser av nya 
tradingprodukter i EcoGuards sortiment. Du ska sondera och vara lyhörd för vad marknaden 
och våra kunder behöver. Du kommer vara en viktig del i EcoGuards fortsatta arbete mot att 
vara marknadsledande inom IMD

ARBETSUPPGIFTER
• Agera tekniskt säljstöd internt samt bistå säljare med teknisk 
 expertkunskap inom t ex  fastighetsmätning.
• Löpande analysera och bedöma marknaden för att hålla EcoGuards 
 produktsortiment uppdaterat och aktuellt.
• Sätta samman ”färdiga” paket till försäljning
• Utbilda och fortbilda internt på nya och befintliga produkter.
• Agera projektledare för inköpsprocessen enligt EcoGuards uppsatta 
 rutiner av nya produkter till tradingsortimentet. 
• Ansvara för att nödvändig dokumentation på produkterna finns att tillgå.
• Kontinuerlig kontakt med underleverantörer. Hantera fel/brister i produkterna.  
 Hantera  större garantiärenden.

Stationeringsort är Örebro, tjänsten kommer innebära en del resor.
Tjänsten kräver B-körkort

Skicka din ansökan till Annica Mälman Ängerek via mail annica.angerek@ecoguard.se ange 
produktchef som referens i ämnesraden.  

Sista dag för ansökan är 20 oktober 2019

Om EcoGuard,
EcoGuard hjälper fastighetsägare att mäta, visualisera, åtgärda sina fastigheter för att minska sin ener-
gianvändning. Vi är störst i Sverige inom individuell mätning och har installationer i fastigheter över hela 
landet. Våra lösningar är öppna och enkla att implementera i både nya och befintliga fastigheter. Våra 
kunder uppskattar att vi levererar en helhet där vår projektorganisation driver projekt hela vägen från 
order fram till färdig fungerande anläggning. Med vår kraftfulla molntjänst CURVES för presentation och 
analys av mätvärden får fastighetsägare och driftpersonal ett verktyg för att optimera sin drift och sänka 
sina kostnader. Sedan start har vi vuxit stadigt och står idag på en stabil grund. Vårt fokus har varit på 
befintliga fastigheter men med det ökande byggandet i Sverige för att få fram nya bostäder ser vi en ny 
växande marknad för individuell mätning som vi nu bemöter. Med vår kompetens inom både mjuk- och 
hårdvaruutveckling kan vi skräddarsy lösningar som hjälper våra kunder att nå sina energieffektivise-
ringsmål.

Besök gärna vår hemsida för mer information. www.ecoguard.se
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