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Struktureret produktchef søges til voksende totalleverandør af hjælpemidler  

Wolturnus A/S er en dansk, privatejet virksomhed, der producerer og forhandler kørestole og mobilitetshjælpemidler 
til Danmark og udland. Vi har en stabilt voksende produktportefølje, der består af både egenproduktion og 
handelsvarer fra udenlandske kvalitetsleverandører. Vi har produktion og administration i Nibe i Nordjylland, 20 min 
fra Aalborg. Derudover har vi salgskonsulenter rundt i landet, datterselskaber i Tyskland og Sverige samt distributører i 
mange lande. Vi leder efter en overbliksskabende produktchef til at sikre optimal indkøring og strukturering af vores 
mange hjælpemidler. 

 

Om stillingen 

Som produktchef kommer du til at arbejde med hele vores produktsortiment. Du bliver firmaets tovholder for den 
samlede produktportefølje og kommer til at lære produkterne rigtig godt at kende. Du holder dig opdateret om 
produktændringer, er i løbende dialog med leverandører og sætter dig grundigt ind i alt, der er relevant at vide om 
nye varer. Du bliver en del af et powerteam, der har fokus på at opnå en effektiv ordringsproces samt værdiskabende 
intern vidensdeling og kommer til at bidrage til deltagelsen i offentlige udbud. 

Du bliver ansvarlig for at oplære dine kollegaer i de forskellige hjælpemidler og sørge for at klæde dem på til at 
håndtere salg og markedsføring af produktet. Det bliver dig, de ringer til, når de har spørgsmål. Herunder ligger at 
sørge for opdaterede bestillingsskemaer, produkttræning af konsulenter og kundeservice, løbende sparring med 
kunder og konsulenter om produkter samt dialog med og feedback til vores mange udenlandske leverandører. 

Stillingen er 37 timer pr. uge med mulighed for flekstid. Arbejdspladsen er i 9240 Nibe, 20 min fra Aalborg. Der kan 
forventes 1-2 rejsedage om måneden.  

 

Om dig 

Du er omstillingsparat og vant til at have mange bolde i luften. Du arbejder selvstændigt og kan strukturere din egen 
tid samt styre egne projekter. Du kan og tør tage styringen og har ingen problemer med at stille dig op i større 
forsamlinger, tage ordet på møder og generelt tale din sag.   

Du har erfaring fra en lignende stilling i en anden branche eller har erfaring fra hjælpemiddelbranchen.  

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med salg og marketing eller har en fysio/ergoterapeutisk baggrund. Alle 
disse egenskaber kan med fordel sættes i spil i stillingen. 

Du taler og skriver dansk og kan begå dig på engelsk i både tekst og tale. Mange af dine kontaktpersoner taler engelsk. 

 

Er du vores nye kollega?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingsdirektør Christian Gammelgaard på tlf. 
30735685 eller cgo@wolturnus.dk. Læs mere om Wolturnus på vores hjemmeside eller find os på de sociale medier. 

Ansøgning og CV sendes til job@wolturnus.dk. Skriv ”Produktchef” i emnefeltet.  
Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende. 
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