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Produktleder	  
Eksekverende	  produktleder	  med	  kommunikations-‐	  og	  helikopterperspektiv,	  samt	  passion	  for	  digitale	  og	  
kommercielle	  spilløsninger	  søges.	  

Rekrutteringsspecialisterne	  søger	  for	  kunde.	  

Den	   primære	   opgave	   er	   at	   have	   styr	   på	   detaljerne,	   i	   alt	   fra	   projekter,	   til	   leverandører	   og	   kunder,	   samt	  
optimere	  og	  opnå	  kommercielle	  mål.	  	  

Har	  du	  forståelse	  for	  de	  digitale	  muligheder	  inden	  for	  spilverdenen,	  og	  kommer	  kundens	  oplevelse	  altid	  først	  
hos	  dig?	  Kan	  du	  eksekvere	  produktstrategier	  og	  planlægge	  kampagneaktiviteter	  og	  budgetter	  og	  indfri	  alle	  
mål?	  Så	  er	  du	  måske	  den	  produktleder	  vi	  søger!	  	  

Primære	  ansvarsområder:	  	  

ü Indfrielse	  af	  kommercielle	  mål	  på	  danskespil.dk,	  blandt	  andet	  gennem	  sikring	  af	  optimal	  
kundeoplevelse	  på	  tværs	  af	  platforme	  

ü Eksekvering	  af	  produktstrategi,	  fx	  produktudvikling	  	  
ü Planlægning	  af	  kampagneaktiviteter	  og	  budgetter	  hertil,	  samt	  analyse	  og	  opfyldelse	  af	  ROI	  
ü Opretholde	  og	  optimere	  netværk	  mellem	  leverandører	  og	  samarbejdspartnere	  
ü Tværfagligt	  samarbejde	  i	  forhold	  til	  prioritering	  af	  intern	  kommunikation	  og	  kampagneaktiviteter	  

eller	  lignende	  

Din	  profil:	  	  

Du	  er	  passioneret	   for	  spil	  og	  den	  digitale	  verden,	  og	  samspillet	  mellem	  de	  to.	  Du	  har	   formentlig	  arbejdet	  
med	   digitale	   produkter	   og	   har	   forretningsmæssig	   erfaring	   som	   produkt	   manager,	   for	   eksempel	   fra	  
underholdningsbranchen.	  Du	   involverer	  dig	  aktivt,	  og	  med	  et	  stærkt	   tidsstyringsoverblik,	   i	  dine	  projekter,	  
og	  er	  med	  i	  hele	  processen	  fra	  opstart,	  til	  test,	  løsninger	  og	  måling	  af	  resultater.	  Du	  holder	  overblikket	  i	  tal	  
og	  med	  Excel,	  og	  har	  altid	  styr	  på	  hvad	  der	  giver	  den	  bedste	  kundeoplevelse.	  	  

Du	  er	  vant	  til	  at	  arbejde	  i	  et	  uformelt	  miljø	  hvor	  alle	  er	  drevet	  af	  passion	  og	  ansvarsfølelse.	  Du	  skal	  derfor	  
være	  selvkørende	  og	  sætte	  høje	  mål	  for	  dig	  selv,	  samtidig	  med	  at	  du	  kan	  arbejde	  på	  tværs	  af	  afdelinger	  og	  
kompetenceområder.	  Du	  er	  ideel	  til	  denne	  position	  hvis	  du	  kan	  kombinere	  analytisk	  tænkning	  med	  passion	  
for	  fejlfrie	  produkter	  og	  optimal	  kundeoplevelse.	  

Du	  taler	  og	  skriver	  fejlfrit	  engelsk,	  og	  hvis	  du	  har	  erfaring	  med	  at	  samarbejde	  internationalt	  er	  det	  en	  fordel.	  	  

Den	  rigtige	  kandidat	  kan	  tiltræde	  snarest.	  Så	  står	  du	  og	  brænder	   for	  at	  komme	  skridtet	  videre	  med	  egne	  
udviklingsopgaver	   og	   ansvar	   –	   så	   send	   ansøgning	   og	   CV	   allerede	   i	   dag	   på	  
job@rekrutteringsspecialisterne.dk	  	  -‐	  skriv	  ”Produktleder”	  i	  emnefeltet.	  

	  


