Business Developer til forretningsudvikling i Waoo.
Er du passioneret omkring innovation og forretningsudvikling? Vil du være med til at skabe enkle, innovative og
fleksible løsninger der gør det let at benytte og udnytte internettets mange muligheder? Har du et kæmpestort
drive og motiveres du af at skabe resultater? Hvis svaret er ja, vil du som vores nye Business Developer få
mulighed for at blive en del af Danmarks bedste internetselskab (8 år i streg) og få et centralt ansvar i at drive
og eksekvere Waoo’s strategiske og kommercielle retning.
Primære ansvarsområder
Du bliver en del af afdelingen Udvikling, som har ansvaret for at drive radikal innovation og
forretningsudvikling i Waoo. Du får et nøgleansvar i at drive udviklingstiltag med størst mulig
virkningsgrad på forretningens mål og vision i tæt samarbejde med resten af organisationen,
eksisterende og nye samarbejdspartnere.
Mere specifikt vil du:
• Drive og eje udvikling af nye innovative produktkoncepter og forretningsområder fra ide til
koncept til minimum viable product/proof of concept
• Tage ejerskab på strategiske initiativer og fungere som strategirådgiver for ledelsen
• Lave research, analyser og skabe indsigter i givne forretningsområder for at definere
kundebehov og markedsmuligheder, der skal adresseres i udvikling af nye koncepter
• Udarbejde produktstrategier, business cases og beslutningsoplæg
• Deltage på konferencer, messer mv.
• Varetage dialog og forhandling med potentielle nye leverandører og samarbejdspartnere
• Ansvarlig for at holde Waoo ajour på konkurrence- og markedssituationen og komme med
anbefalinger til forretningen og ledelsen på strategiske prioriteringer
Din profil
For at være en succes er nogle af nøgleordene på din profil: samarbejde, ejerskab, passion og modig. Du
er i stand til at analysere og konkretisere de gode ideer og tiltag, samt realisere disse. Du har
projektledelses kompetencer og både taktisk og strategisk forretningsforståelse. Du er passioneret og
nørdet omkring ny teknologi, nye trends og datadrevet udvikling. Du har en længere videregående
uddannelse (fx cand.merc). Du er struktureret, resultatorienteret og tror på at fremtiden er noget vi selv
skaber.
Vi tilbyder
Du bliver en del af en ambitiøs og inspirerende organisation, der leverer oplevelser med lysets hast i form
af digitale løsninger på fibernettet. Det er sjovt at gå på arbejde og vi går altid efter at være de bedste til
det vi laver. Du bliver en del af en branche, der aldrig står stille og derfor er vi fremadrettet og dynamiske
i vores dagligdag, og det gør hverdagen spændende. Vi tilbyder udfordringer, stort ansvar, personlig- og
faglig udvikling sammen med gode løn- og ansættelsesvilkår, som matcher kompetencer og kravene til
stillingen.
Interesseret?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Projekt- & Forretningsudviklingsdirektør
Kasper Lassen på tlf.: 24 91 51 10. Læs eventuelt mere om Waoo på www.waoo.dk. Ellers send din
ansøgning med tilhørende CV til job@waoo.dk og mærk ansøgningen ”Business Developer – 201905”. Vi
afholder samtaler løbende og anbefaler, at du sender din ansøgning og CV hurtigst muligt.
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