Stillingsopslag
Ringsted, den 13. januar 2014

Kategorichef
Vin og spiritus
Vin og spiritus er profilområder i Dagrofa. Vores ambition er at have Danmarks bedste og mest
konkurrencedygtige sortiment inden for disse kategorier og vi søger derfor en kategorichef, der har
stor viden inden for dette felt og formår konstant at udvikle et vin- og spiritussortiment, der trækker
kunder til vores butikker.
Der ligger et stort ansvar i at kunne drive disse prioriterede områder men samtidig også en rigtig god
mulighed for at kunne udvikle og sætte sit eget præg på sortimentet.
JOBBET
Som kategorichef er din primære opgave at sikre udvikling, salg og indtjening i vin og spiritus kategorierne.
Du skal besidde stærke kompetencer inden for sourcing og forhandling og det er ligeledes afgørende, at du
har dybdegående forbrugerviden og kendskab til trends i markedet. Det er vigtigt at du er en stærk
kommunikator, der formår at formidle den overordnede strategi til vores kæder samt at understøtte
butikkerne i optimering af de pågældende vareområder.
Du bliver overordnet ansvarlig for kontakten til leverandørerne og vil ligeledes forestå forhandlinger med de
største af disse. Du vil skulle sikre en effektiv kampagneplanlægning i samarbejde med repræsentanter fra
de respektive kæder og er derudover i tæt dialog med kædernes marketingafdeling, hvor du fungerer som
rådgiver i forhold til opsætning og indhold i tilbudsaviserne.
Du vil blive leder for et team bestående af 1 indkøber, 4 kategorikoordinatorer samt en konsulent og får
arbejdssted på vores servicekontor i Ringsted.
PRIMÆRE OPGAVER
Med direkte reference til kategorigruppechefen bliver dine opgaver som følger:
Ansvarlig for sortiment, udvikling samt strategi for salg og indtjening i kategorierne
Opbygge sortimentsstruktur med udgangspunkt i vores forskellige kædeformater
Forhandle indkøbspriser samt udarbejde samhandelsaftaler med leverandører
Mønstre varer og priser til markedsføringen i SuperBest, Kiwi og SPAR
Forhandle markedsføringstilskud og kampagnerabatter
Foretage butiks- og leverandørbesøg samt deltage i messer
Tilsikre et højt kommunikationsniveau til butikkerne omkring kategorierne samt løbende informere om
større tiltag inden for vareområdet
• Forbrugerviden samt udvikling i markedsforhold herunder kategoriudvikling ift. konkurrenter, trends og
forbrugere

•
•
•
•
•
•
•

SUCCESKRITERNER
• Øge omsætningen og indtjeningen
• Sikre en effektiv logistik
• Tilfredshed hos købmændene
• Medarbejdertrivsel
FAGLIGE KOMPETENCER
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Minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling
Relevant teoretisk baggrund som f.eks. cand.merc. HD.A. eller lignende
Stærke forhandlingsevner
Vinfaglig viden på højt niveau herunder forståelse for at opbygge/udvikle sortimentet løbende
Analytiske evner herunder at kunne arbejde med vores analysesystemer
Minimum 3 års ledelseserfaring
Har den indsigt der skal til for at sikre kundestrøm gennem en stærk tilbudsavis
Forstår hele værdikæden (leverandør, grossist, butik og forbruger)
Kan formulere sig skriftligt og mundtligt på engelsk på forhandlingsniveau
Superbruger af Microsoft Office pakken, i særdeleshed Excel

PERSONLIGE KOMPTENCER
• Målrettet og resultatsøgende i et forretningsorienteret fokus
• Effektiv og beslutningsdygtig
• Handlekraftig og proaktiv overfor kunder og interne sparringspartnere
• Bruger feed back som en naturlig del af dit lederskab i bestræbelserne på at udvikle organisation og
medarbejdere
• Gode samarbejdsevner horisontalt og vertikalt, internt og eksternt
• Er tydelig i sin kommunikation og kan ”slå igennem” med et budskab
• Detaljeorienteret i hele sit ansvarsområde
VI TILBYDER
• Et meget udfordrende job i Danmarks største grossistvirksomhed indenfor dansk dagligvarehandel
• Et spændende uformelt miljø, hvor der stilles krav om høj kvalitet i arbejdet og i de produkter vi leverer
• Gode muligheder for stor personlig og faglig udvikling
• En travl og spændende arbejdsplads med et stærkt værdisæt
• Attraktive personalegoder såsom personalekøb, helbredssikring og Dagrofas personalerabatter
• Løn efter kvalifikationer inklusiv bil- og bonusordning
ANSØGNINGSFRIST: 3. februar 2014
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kategorigruppechef Peter Mikkelsen på tlf.
70 10 02 03.
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