International Pricing Analyst med 1-3 års erfaring
Til en nyoprettet stilling søger EET Group en Pricing Analyst, hvor du i høj grad selv er med til at
definere og præge dit arbejde. Jobbet vil være præget af stor variation i opgaverne og man bliver
ansvarlig for at analysere, monitorere og rapportere på værdiskabende pris-aktiviteter for hele
organisationen.

Teamet:
Du bliver en del af et lille nyt team af specialister. Du kommer at rapportere til Head of Pricing.
Opgaver:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Udarbejdelse af Pricing KPI´er
Udarbejdelse af rapportering til management
Monitorere og optimere brugen af systemberegnede priser
Analysere og optimere brugen af store datamængder (Webhits, markedspriser mm.)
Lokalisere og definere værdiskabende pris-aktiviteter
Supportere nye initiativer med analyser og data
Definere og indarbejde lande-specifikke forhold
Deltage i og drive nye projekter vedrørende værdiskabende prissætnings-initiativer
Supportere de europæiske salgsenheder via en Pricing Support
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Du har:
Þ
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Þ
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1-3 års erfaring med udarbejdelse af analyser og rapportering
Passion for at arbejde med store datamængder
Gerne erfaring som BI konsulent/udvikler eller fra finans/controlling
Godt kendskab til Excel og T-SQL
Kandidatgrad, gerne inden for business, økonomi, matematik, eller lignende

Du er:
Þ
Þ
Þ
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Þ
Þ

Ansvarlig, proaktiv og selvkørende
En god kommunikator (skrift og tale) på dansk og engelsk
Relations skabende og en team-player
Struktureret, analytisk, grundig og detaljeorienteret
Forretningsorienteret og udadvendt og udfører dine opgaver med fokus kvalitet
Innovativ og udviklingsorienteret og stræber efter forbedringer og udvikling af
funktionen

Vi tilbyder:
Þ
Þ
Þ
Þ

Unik mulighed for at medvirke til opbygning af en pricing funktion
Et spændende job med stor variation i opgaver og stor indflydelse
Et højhastighedsmiljø med tæt relation til mange fagområder
Et arbejde i en international mellemstor veldrevet vækst-virksomhed

Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Head of Pricing, Casper Kjærulf-Schønberg.
Spørgsmål, CV og ansøgning sendes til job@eetgroup.com. Vi ser frem til at modtage din
ansøgning inden 15. november 2019 og vil behandle ansøgninger dem løbende.
Om EET Group:
EET Group er Europas førende distributør inden for følgende områder: Server, Computer & Printer
parts, Storage & Network, Mobile Parts & Accessories, Consumer Electronics, Surveillance &
Security, Professional AV & Digital Signage, Point of Sale & Auto ID and Logistical Services.
EET Group er grundlagt i 1986 og er i dag repræsenteret med salgskontorer i 25 europæiske lande
under det kommercielle navn EET Europarts.
EET Group er beliggende i Birkerød, lidt nord for København og er moderselskab til alle EET
Europarts’ salgsenheder. EET Group har ca. 600 ansatte, servicerer mere end 43.000 forhandlere
og håndterer mere end 1.100.000 forsendelser om året. Mere information kan findes på
www.eetgroup.com.
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