AVK International A/S søger en senior
product manager til produktudvikling
Vil du være en del af product management-teamet hos AVK
International A/S med ansvaret for vores udviklingsprojekter? Og vil
du være en del af en global organisation, der har fokus på vækst,
innovation og bæredygtig udvikling, hvor du vil få ansvar for at
gennemføre og følge op på udviklingsprojekter hos AVK International
A/S?
Du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du
er bindeled imellem R&D og Produktion, Salg og
Marketing ved nyudvikling og/eller tilretning af
produkter til alle vores fire forretningssegmenter Vand,
Spildevand, Naturgasdistribution og Brandbekæmpelse.
Du skal arbejde med følgende opgaver:
• Være ansvarlig for udviklingsprojekter – både mindre
produkttilretninger og større nyudviklinger

• Er god til at planlægge din tid og holde mange bolde
i luften
• Er detaljeorienteret og god til at arbejde struktureret
(gerne kursus og erfaring i projektledelse)
• Er god til menneskelige relationer, kan opbygge

ved tilretning af eksisterende produkter
Marketing og frem til produktlancering

AVK-koncernen er global
markedsleder inden for ventiler og
brandhaner, som indgår i vitale
infrastrukturer i form af vand- og

gode og langvarige relationer på tværs af afdelinger/

gasforsyning, spildevandsbehandling

funktioner og med kunder

og brand-bekæmpelse. AVK er

• Er velformuleret i skrift og tale og behersker dansk
og engelsk

• Udarbejde grundspecifikationer på nye produkter og
• Koordinere projektforløb mellem R&D, Produktion og

AVK-koncernen

familieejet og har hovedsæde
i Skovby/Galten nær Aarhus.
Koncernen består af mere end 100

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job med

produktions- og salgsselskaber på

store personlige og faglige udviklingsmuligheder. Du

verdensplan og beskæftiger ca.

refererer både til lederen for Product Management-

4.400 medarbejdere.

• Overvåge AVK-produkternes performance og

afdelingen og den administrerende direktør, som

iværksætte idéer/ aktiviteter til forbedringer

løbende giver dig sparring og feedback på dine

AVK International A/S

opgaver.

Hos AVK International kombinerer

• Udarbejde intern dokumentation ved igangsætning af
nye eller ændringer til eksisterende produkter
• Udarbejde tekniske og kommercielle tekster i
samarbejde med Marketingafdelingen
• Yde teknisk rådgivning/ støtte ved certificering af

vi vores egen-producerede
Du indgår i et team af specialiserede product managere

ventiler og tilbehør med produkter

og får samtidig et tæt samarbejde til AVK-koncernens

fra resten af AVK-koncernen

R&D og afdelingerne Produktion, Marketing og Salg.

og markedsfører en komplet

AVK-produkter

produktpakke til Kontinentaleuropa,

• Overvåge og analysere konkurrerende produkter

Du får en stor kontaktflade og gode arbejdsforhold i en

Rusland, Centralasien, Kaukasus og

• Deltage i træning/uddannelse af lokale

uformel organisation, hvor tonen er åben og direkte, og

Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 230

product managere og salgsorganisation i hele

hvor der er stor aktivitet i hverdagen.

medarbejdere og omsætter for ca.

Kontinentaleuropa

Der vil være udlandsrejser i begrænset omfang (maks.

600 mio. kr. om året.

• Deltage på relevante messer og brancheforeninger

30 dage om året). Vi ser gerne, at du bor maks. 1
times kørsel fra AVK i Skovby/ Galten.

Vi har brug for dig, hvis du:
• Har beskæftiget dig med product management ifm.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at

nyudvikling og/ eller tilretning af produkter (gerne

kontakte Bo Ellerup, leder af Product Management på

erfaring med ventiler)

tlf: 8754 2217.

• Er maskiningeniør, maskinmester eller har en
lignende teknisk uddannelse og gerne med

Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til HR1@

håndværksmæssig baggrund

avk.dk. Vi indkalder til samtaler løbende.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

