Digital Product Manager inom klimatprodukter till Mitsubishi
Electric sökes!
Vill du arbeta med digitalisering på ett expansivt, internationellt företag som är
marknadsledande inom klimatprodukter? Som Digital Product Manager
kommer du att utveckla och projektleda vår digitala omställning i nära
samarbete med produktchefer, marknadsgrupp och ledningsgrupp. Låter det
spännande? Sök tjänsten redan idag!
Det här kan vi erbjuda dig
Digital Product Manager är en helt ny roll som du kommer att ha stora möjligheter att sätta
din egen prägel på. Du kommer till Mitsubishi Electric i en expansiv och spännande tid där du
får stor frihet under ansvar. Bland annat kommer du att ansvara för att utveckla våra
nuvarande digitala plattformar och projektleda nya digitala lösningar för våra produkter och
affärsverksamheten i stort.
Din roll blir mycket varierad eftersom du kommer att arbeta tvärfunktionellt och med alla olika
delar av företagets verksamhet. Räkna med att det också ingår att hålla i intern utbildning
och ge support till medarbetare gällande digitalisering.
Du kommer att arbeta på vårt huvudkontor i Sollentuna där vi är 56 personer. Vi erbjuder
marknadsmässig lön och tjänstepension, friskvårdsförmåner och även andra förmåner.
Eftersom vi är ett internationellt företag med moderbolaget i Japan kan det bli aktuellt med
tjänsteresor till fabriker, andra kontor i Europa och till våra distributörer i Norden och
Baltikum.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:









Projektledning, förvaltning och utveckling av befintliga digitala plattformar och
mjukvaror.
Vara länken mellan IT-avdelningen och divisionen LES som står för Living
Environment Systems.
Ge intern support och vara utbildare för LES alla mjukvaror och plattformar.
Vara delaktig i produktchefsgruppen och i den digitala produktutvecklingen inom våra
produktsegment.
Stödja ledningsgruppen att navigera företaget genom den digitala övergången, samt
supportera strategin för den digitala affärsplanen tillsammans med ledningsgruppen.
Supportera ledningsgruppen att analysera och utvärdera hur nya digitala verktyg kan
effektivisera och användas i verksamhetens affärsutveckling.
Realisera digitala och strukturella trender i samhället och i branschen på lång och
kort sikt. Svara upp mot kundernas önskemål och skapa mervärde samt effektivitet
med hjälp av digitala lösningar.
Vara delaktig i budgetarbete för digitalisering.

Vem är du?
Du har ett brett kunnande inom IT, erfarenhet av affärsutveckling och att lösa tekniska
utmaningar. Vi tror att du dessutom är bra på projektledning med förmåga att prioritera och
självständigt driva ditt arbete framåt.
Här är några fler saker som behövs för att lyckas i rollen:







Du har en IT utbildning eller annan relevant teknikutbildning.
Du är en god kommunikatör och kan presentera information på ett pedagogiskt sätt
för organisationen och ledningsgruppen.
Dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda, i tal och skrift.
Har goda kunskaper i Excel.
Har du kunskap i enklare programmering av olika verktyg är det meriterande.
Du har ett brinnande och nyfiket intresse för IT och digitalisering.

Vilka vi är
Mitsubishi Electric är ett marknadsledande företag inom egentillverkade klimatprodukter där
du får representera ett varumärke som kännetecknas av innovation, hög kvalitet och
oslagbar driftsekonomi. På Mitsubishi Electric är ”laget starkare än jaget”.

Intresserad? Så här söker du tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Anmäl ditt intresse för tjänsten redan idag eftersom vi urvalet görs löpande och tjänsten kan
tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med ditt personliga brev och CV till Anders Nilsson, Strategic Product Manager,
på Anders.Nilsson@se.mee.com, skriv Digital Product Manager i ämnesraden.
Vi ser fram emot din ansökan!

Om oss
Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Corporation i Tokyo,
Japan. Vår organisation har idag 11 filialer i Europa. Kontoret i Sverige marknadsför och
säljer bland annat klimatprodukter på vår marknad som är både Norden och Baltikum.
Mitsubishi Electrics produkter kännetecknas av modern design, hög kvalitet, lång livslängd
och överlägsen driftsekonomi. Mitsubishi Electric är idag marknadsledande i många delar av
världen och är nu i en stark tillväxtfas i Sverige och Norden.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du att dina uppgifter registreras och behandlas i
rekryteringssyfte enligt vår policy för hantering av personuppgifter. Via länken kan du hitta
fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter Hantering av personuppgifter.

