Product Manager
Boxer leverer TV og bredbånd og har i dag 250.000 kunder fordelt i hele landet. Boxers position er at
tilbyde frit valg af tv-kanaler og kommer, med baggrund i en ny strategi, på markedet med et stærkt og
prisbilligt bredbånds produkt til danskerne til sommer. Boxer er ca. 100 top-engagerede medarbejdere
med base i København, og har mere end 1.200 kolleger i SE koncernen, der ud over Boxer også ejer
Stofa.
Jobbet
Du bliver en del af Product Management teamet og skal tage del i det daglige arbejde med at udvikle og
vedligeholde produkterne. Du får ansvaret for en bred pallette af tv- og bredbåndsprodukter, og du får en
central rolle i mange af de aktiviteter, som gennemføres på tværs af hele huset. Det hele sker i et
uformelt miljø med god stemning, hvor der er højt til loftet og stor mulighed for at præge egne
arbejdsopgaver.
Teamet består af en afdelingschef og fem medarbejdere. Sammen har I end-to-end ansvaret for alle
Boxers produkter, herunder strategi, udvikling, prissætning, hardware, teknik, kampagneplanlægning,
”go to market” og gennemførsel af projekter, herunder strategiske projekter på tværs af hele huset.
Du får bl.a. ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•

‒Udarbejdelse af analyse-, strategi- og beslutningsoplæg
‒Udvikling, vedligehold og optimering af produktportefølje
‒Udarbejdelse af produktprocesser
‒Kravspecifikation af systemer og teknologi
‒Product owner rolle i udviklingsprojekter
‒Daglig kommunikation med drift og udviklingsafdelinger
‒Projektledelse af både støre og mindre projekter

Jobbet kræver et skarpt overblik og systematik samt stærke kommunikative evner og personlig
gennemslagskraft. Du skal også forvente, at du i dit daglige arbejde vil få en bred kontaktflade til Boxers
moder- og søsterselskab. Derfor må du også påregne en vis rejseaktivitet til kontorerne i Jylland.
Kandidaten
Du har en videregående uddannelse og min. 3-5 års erfaring med Product Management og
projektledelse. Det er ikke et krav, men der vil blive lagt vægt på erfaring indenfor tele eller andre
abonnementsbaserede virksomheder.
Du har en analytisk tilgang og er god til at holde overblik og arbejde pragmatisk og faktabaseret. Du er
god til at holde fokus og prioritere, og det er naturligt for dig, at afslutte dine opgaver indenfor fastlagt
deadline. Du har erfaring med udarbejdelse af beslutningsoplæg og præsentationer, og du har en stor
interesse for teknik og teknologisk udvikling. Dine samarbejdsevner er excellente, og du bruger dit drive
til at sikre de løsninger, der er til kundernes bedste.
Opsummeret er du:
•
•
•
•
•

Selvstændig, proaktiv og datadrevet
Teknologiinteresseret
Kundefokuseret
Teamplayer
Detaljeorienteret

Du tilbydes
Du bliver en del af et dedikeret og professionelt team samt en virksomhed med et tårnhøjt
medarbejderengagement. Boxer har en flad ledelsesstruktur og en uformel omgangstone, og du kommer
til at arbejde med branchens mest tilfredse kunder. Du bliver bidragsyder til et tæt samarbejde, der har
fokus på at bibeholde og udvikle serviceniveau og produkter, så Boxer fortsat leverer sublime
kundeoplevelser.

Du får løn efter kvalifikationer og pensionsordning med bl.a. Sundhedsforsikring. Herudover tilbyder
Boxer faglig og personlig udvikling, frokostordning samt gratis adgang til fitness rum. Boxer bor i lækre
lokaler, der ligger i et gammelt pakhus i København med udsigt til Langebro og Cirkelbroen over
Christianshavns Kanal.
Søg stillingen
Sabroe Selection varetager rekrutteringen. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Alice Sabroe hos Sabroe Selection på tlf. 7023 8360. Stillingen søges via vores hjemmeside
www.sabroe-selection.dk, registrer cv, hvor du skal indtaste dine stamdata, samt vedlægge din
ansøgning og cv i pdf-format. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages. Mærk
ansøgningen: Job nr. 2505.

