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Er du forretningsorienteret? Brænder du for kontinuerlig udvikling af et stort produktsortiment? Og har du lyst 
til at spille en afgørende rolle i en succesfuld virksomhed, der handler med varer fra store dele af verden? 
Så er du måske vores nye kollega! Hos Roliba A/S søger vi nemlig en udviklingsorienteret produktansvarlig, 
som får det overordnede ansvar for kvaliteten af vores produkter – også i forhold til specifikationer, dokumen-
tation og undervisning i sortimentet.

Lidt om os!
Hos Roliba A/S er vi eksperter i at sammensætte og levere det rette sortiment til vores kunder. Vi tilbyder en 
unik kombination af agenturprodukter og egen-importerede varer og fører en bred vifte af kvalitetsprodukter til 
byggemarkeder, trælaster, el-branchen og specialforretninger. Vores målsætning er simpel! Vi skaber værdi for 
vores kunders forretning ved altid at levere kvalitet pakket ind i en helt unik service.
 
Lidt om jobbet
Stillingen som produktansvarlig giver dig rig mulighed for at sætte dit personlige præg på den fremtidige udvik-
ling af vores sortiment – ligesom du får rig mulighed for at igangsætte projekter for optimering af produktgrup-
per med udgangspunkt i data om gruppernes udvikling. 
Ydermere bliver du ansvarlig for at udarbejde materialer til undervisning af vores kunders medarbejdere i Roli-
bas produkter, ligesom du bliver ansvarlig for at afholde undervisningen.

Du bliver ansat som funktionær med base på vores hovedkontor på Hvidkærvej 52 i Odense, hvor stillingen 
refererer direkte til direktionen.

Som produktansvarlig har du det overordnede ansvar for:

• Udvikling af vores produktsortiment med tilhørende specifikationer, markedsføringsmaterialer og 
 dokumentation.
• At indhente de nødvendige oplysninger ved forespørgsler på alt fra specialvarer til standardvarer.
• At vi har produkt-datablade og specifikationer på samtlige produkter. Målet for det første års ansættelse  
 er dog, at vi har disse produkt-datablade og specifikationer på 80% af vores produkter.
• Udarbejdelsen af label design til mærkning af vores produkter i samarbejde med vores udenlandske   
 producenter.
• Kvalitetssikring overfor leverandører, så produkter og mærkning lever op til vores strategi om samme  
 kvalitet og pakning af vores produkter ved hver levering.
• At vores produkter altid er visualiseret og i overensstemmelse med produktspecifikationerne.
• At behandle eventuelle reklamationer, der vedrører varens kvalitet.
• At tilegne dig nødvendig viden vedr. lovgivning og produktansvar.
• At opdatere vores hjemmeside i forhold til produkter inkl. produktbilleder på 2 til 3 niveauer og 
 udarbej de produktkatalog.
• At Rolibas produkter altid overholder lovgivningen. 

Lidt om dig
I stillingen som produktansvarlig er uddannelsen ikke afgørende, men vi lægger vægt på, at vores 
nye medarbejder har en god teknisk forståelse – gerne som maskinarbejder eller maskintekniker.
 Og så forventer vi, at:

 • Du fremstår som et ”fagligt fyrtårn”, der kan sætte en kvalitetsmæssig standard og sikre, at  
  den bliver efterlevet.
 • Du har god erfaring med udvikling, optimering og en naturlig lyst til at effektivisere.
 • Du har gode kommunikative egenskaber og forstår at give konstruktiv feedback.
 • Du begår dig på engelsk og tysk, også gerne teknisk.

Alt det gode, vi tilbyder
Hos Roliba A/S får du et godt socialt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone. 
Desuden får du en god sundforsikring og pensionsordning.

Har du mod på at blive en del af Roliba A/S?
- Så send din ansøgning og dit CV til hr@roliba.dk. Har du spørgsmål i forhold til stillingen, er du 
altid velkommen til at kontakte Tommy G Christensen på +45 4031 6484.

Løn efter kvalifikationer. Og vi håndterer alle henvendelser med største diskretion. 

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, men venter gerne på den rette medarbejder.

Ansøgningsfrist: mandag den 26. august 2021.

Roliba A/S søger 

Produktansvarlig medarbejder med et 
struktureret og udviklingsorienteret drive.


