
 

 

 
 
 
Rosendahl Design Group A/S har siden 1984 været førende producent af dansk design. Virksomhedens 
ambition er at skabe nyt, holdbart design i den kvalitet, dansk design er kendt for verden over – og 
samtidigt profilere og værne om dansk designskat ved at genopdage klassikere. Rosendahl Design 
Group beskæftiger 160 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland og har hovedkontor i 
flotte rammer i Hørsholm.  
 
 

Product Manager 
 
 
Rosendahl Design Group A/S søger en forretningsorienteret og strategisk Product Manager til en nyop-
rettet og alsidig rolle med fokus på analyse og kreativitet. Med reference til VP, Design, Brand & Mar-
keting bliver dit overordnede mål som Product Manager at sikre den kommercielle og strategiske ud-
vikling af Rosendahl-brandet – herunder at brandets produkter performer bedst muligt i alle Rosen-
dahl Group Designs differentierede salgskanaler.  
 
Som Product Manager tager du ejerskab for og bidrager til fornyelse af Rosendahl-brandets produkt-
portefølje og forretningskoncepter. Du forstår at skabe resultater gennem en initiativrig og analyse-
rende tilgang til forbrugerne og markedet, og du udfordrer gerne det eksisterende og overvinder mod-
stand. 
 
Din succes vil i høj grad afhænge af din evne til at etablere et godt netværk og arbejde på tværs af hele 
organisationen, og med dit store overblik trives du i en omskiftelig hverdag, hvor du agerer fleksibelt i 
forhold til opgaver. 
 
Du vil stå for den konkrete udvikling og implementering af go-to-market koncepter, ligesom du er med 
til at sikre sammenhængskraft i sortimentssegmentering med omdrejningspunkt i forretningspotenti-
ale og kanaludvikling, sortimentsudvikling og produktlivscyklus – herunder sanering, special editions 
og end-of-life samt prisstrategi og brandomsætning. 
 
 
Faglige kvalifikationer 

• Du har en relevant kommerciel uddannelse, som f.eks. cand.merc. 

• Du har solid erfaring med product management og kategoriansvar.  

• Du har en stærk kommerciel og strategisk forståelse for brand & product management.  

• Du har erfaring med udvikling af business cases, priskalkuler, konceptualisering og konkurrent-
analyser.  

• Du har erfaring med at understøtte differentierede salgskanaler med salgsbudskaber, der bygger 
på analyse og data. 

• Du har erfaring med at drive end-to-end projekter.  

• Du har erfaring med livstilsprodukter og forstår at have med ”livsstilsdrømme” at gøre.  

• Du har med fordel international erfaring og kan tænke internationalisering ind i din brandudvik-
ling. 

  



 

 

 
 
 
Personlige egenskaber 

• Du er visionær.  

• Du udviser lederskab og evner at brænde igennem, motivere og engagere.  

• Du er strategisk og analytisk – og du kan eksekvere på en strategisk retning.  

• Du ser ting i et helhedsperspektiv og fokuserer på værdiskabende initiativer. 

• Du er kreativ og evner at se løsninger på problemstillinger. 

• Du har stærke kommunikationsevner. 

• Du er modig og tør udfordre det eksisterende. 

• Du er vedholdende. 

• Du er samarbejdsorienteret. 
 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30459 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & 
Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og 
videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 
18 00. 
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