
 

Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Corporation i Tokyo, Japan. Vår 

organisation har idag 9 filialer i Europa. Kontoret i Sverige marknadsför och säljer bland annat klimatprodukter 

(värmepumpar, luftkonditionering mm) på vår marknad som är både Norden och Baltikum. Mitsubishi Electric 

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. 

 

Vårt team för Product Management behöver utöka med ny medarbetare. 

Mitsubishi Electric söker Product Marketing Manager 

(Ground source Heat Pump) 

Som Product Marketing Manager kommer du att arbeta nära Produktcheferna för att stödja och utveckla 
funktionen inom företaget. I rollen har du ett eget ansvar och arbetar till stor del självgående men inom en 
struktur där du verkställer enligt plan och deadlines. Vidare hanterar du även: 

 Förvaltar och marknadsför produktportföljen inom ansvarsområdet 

 Marknadsstudier och marknadsstrategier 

 Trendanalyser 

 Långsiktiga strategier för utveckling 

 Kommunikation med våra fabriker 

 Internt samarbete och kommunikation inom gruppen och företaget 

 Utveckla och stödja produktchefsgruppen 

 Övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter 

Du kommer att ha många kontaktytor, såväl externt som internt. Resor ingår i tjänsten liksom tjänstebil.  
I rollen finns det stora möjligheter för rätt person att utveckla tjänsten vidare på sikt. 

Vi söker dig som 

 Har teknisk utbildning 

 Har erfarenhet från liknande branscher, ex ventilationsbransch 

 Har erfarenhet av att arbeta i SAP 

 Har goda kunskaper i Excel 

 Har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift 

Det är meriterande om du marknadsföringskunskaper och/eller erfarenhet av att lägga strategier inom 
området klimatprodukter HVAC, men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.  

Som person är du flexibel och analytiskt lagd och har lätt för att se lösningar på situationer som uppstår. Vidare 
tror vi att du är initiativtagande, strukturerad, noggrann och van vid att jobba med deadlines. För att trivas i 
rollen gillar du att ha relationer med såväl interna som externa personer.  

Anmäl ditt intresse för tjänsten snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Om du har frågor kring 

tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Nilsson, Strategisk Produktchef på anders.nilsson@se.mee.com  

Tjänsten är en tillsvidareanställning (inkl provanställning) på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Placering Sollentuna, Stockholm. Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@se.mee.com, märk den med 

Product Marketing Manager. 
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