Familjeföretaget Di Luca & Di Luca grundades 1971 av Fernando Di Luca – italienaren som
tog olivoljan, pastan och kunskapen om medelhavsmaten till Sverige. Di Luca & Di Luca
utvecklar och säljer mat från Italien och länderna kring Medelhavet, under det egna
varumärket Zeta, samt ett antal starka agentursvarumärken. Företaget omsatte 2017 drygt
900 miljoner kronor. Di Luca & Di Luca ägs av familjen Di Luca och är en del av koncernen
Gruppo Di Luca där vinimportören Enjoy Wine & Spirits AB samt restaurangverksamheten
Deli Di Luca ingår. Läs gärna mer på www.diluca.se

Kategoriansvarig till Di Luca & Di Luca
Är du analytisk med kommersiellt fokus, har förmågan att bygga och underhålla relationer
och vill vara en del av ett företag som arbetar utifrån devisen att mat är kärlek? Då vill vi
gärna att du söker tjänsten som kategoriansvarig hos oss.
Din roll
I rollen som kategoriansvarig ansvarar du för att utveckla ett flertal kategorier inom bolagets
sortiment genom att kontinuerligt ta fram kategoriplaner och driva sortiments- och
produktutvecklingen för att öka företagets försäljning och marknadsandelar. Du ansvarar för
att ta fram strategier och åtgärder för att säkerställa en lönsam sortimentsmix.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utveckla och ytterligare förädla kategoriplaner
• Genomföra marknads-, kategori- och sortimentsanalyser
• Säkerställa produktutvecklings- och produktlanseringsprocessen i nära samarbete
med inköp
• Leda och koordinera samarbeten och projekt med övriga avdelningar, framförallt
med försäljnings-, marknads- och ekonomi/logistikavdelningarna
Du rapporterar till försäljningschefen som är en del av företagets ledningsgrupp och har ett
nära samarbete med kategorichefen som har koordineringsansvar för funktionen.
Om dig
Du har avslutat dina akademiska studier och har arbetat dina första år i arbetslivet. Vi tror
att du har cirka 2-3 års arbetslivserfarenhet från FMCG:s leverantörs- eller kundled. Du
känner dig bekväm med grunderna i att bearbeta och analysera Nielsen-data och har
erfarenhet från projektledning och att arbeta krossfunktionellt. Meriterande är erfarenhet
från kost, livsmedel och att ha arbetat med kunders insiktsdata.

Som person har du en analytisk förmåga och ett affärssinne samt kan bygga och underhålla
relationer. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt, är självständig och kommunikativ och är
en självklar projektledare. Svenska och engelska talar och skriver du flytande.
Troligen befinner du dig just nu i den fas då du känner dig redo att få utväxla dina kunskaper
i en roll med större eget ansvar. Ditt intresse för kategorin gör att du tycker det känns extra
spännande att få möjligheten att fortsätta växa tillsammans med oss. Vi som arbetar på Di
Luca & Di Luca har ett engagemang och en drivkraft att utveckla företaget och oss själva i en
familjär, öppen och lärande företagskultur.
Tjänsten är placerad i ljusa fina lokaler på vårt huvudkontor beläget på Alsnögatan 11 i
Stockholm.
Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Bohmans Nätverk.
Urval och intervjuer sker löpande. Om du vill ha mer information, kontakta:
Karin Teljstedt
E-post: karin.teljstedt@bohmans.com,
Mobil: + 46 (0) 72 335 14 70.
Skicka din ansökan via https://u.workbuster.se/?u=E44DF0FCE4964F85BE6A63F8AE975F51

