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Produktspecialist/Produkt Manager i Waoo. 
Er du passioneret omkring levering af markedets bedste produkter? Vil du være med til at løfte Waoo-
alliancens i forvejen høje performanceniveau? Har du et stort drive, og motiveres du af at gøre en synlig 
forskel? Hvis svaret er ja, vil du som vores nye Produktspecialist få mulighed for at blive en del af Danmarks 
bedste internetselskab (9 år i træk) og få et stort ansvar for at drive og optimere Waoo’s Medie og 
TV produkter.  
 
 
Primære ansvarsområder 
Du bliver en del af afdelingen Media, som har ansvaret for at Waoo’s TV og streaming services. 
Vores produkt er i konstant udvikling og nye funktioner, forretningsmodeller og indhold kommer løbende 
til. Du vil sammen med et dedikeret produktteam være med til at forme fremtidens TV, streaming og media 
vaner. Både ved at være med til at udvikle nye forretningsområder, men også efterfølgende ved at sikre drift, 
relevans og kundeværdi. Du vil derfor konstant skulle have fingeren på pulsen i forhold til konkurrenter, 
markedstendenser, salgstal og andet relevant data, som kan omsættes til konkrete justeringer i vores produkt. 
Du er altså en hel central nøglespiller i forhold til at sikre at vi når vores mål.  
   
Mere specifikt vil du:  

• Indgå i et tværfagligt team bestående af produkt udvikler, content manager og forretningsansvarlig.  
• Samarbejde med interne afdelinger omkring produktlanceringer og interne processer  
• Sikre fokus og løbende udvikling på produktporteføljen  
• Have en stor intern snitflade både med de kommercielle og de tekniske afdelinger  
• Identificere og initiere samarbejde med nye indholdsleverandører  
• Tilpasse produktportefølje og struktur i forhold til markedets udvikling og kundernes behov  
• Lave storytelling omkring produktanvendelse og omsætte disse til kundevejledninger  
• Lave prisfølsomhedsanalyser   
• Arbejde efter agile principper  

 
Din profil 
For at være en succes er nogle af nøgleordene på din profil: samarbejde, struktur, vedholdenhed, passion og 
tillid. Det er ikke et krav at komme fra TV branchen men en passion for mediet er selvfølgelig en fordel.  

• Du er i stand til at forholde dig til TV produkters indhold/værdi og omsætte det på pædagogisk vis i 
vejledninger.  

• Du kan gebærde dig i et regneark og en business case og kan sætte data bagved dine argumenter.  
• Du hjælper med at holde fokus på målene og identificerer/igangsætter korrigerende tiltag.  
• Du har en god og konstruktiv dialog med såvel de tekniske som de kommercielle afdelinger. 
• Du er struktureret og vedholdende og tror på, at fremtiden er noget vi selv skaber.  
• Du har en videregående erhvervsfaglig baggrund og at du har erfaring som produkt specialist/produkt 

manager.  
 
Ansøgning 
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at henvende dig til den forretningsansvarlige for 
Media & Digital afdelingen Tobias Talboom Petersen på mail ttp@waoo.dk. Ellers send din ansøgning med 
tilhørende CV til ttp@waoo.dk og mærk ansøgningen ”Produktspecialist – 202010”. Vi afholder samtaler 
løbende og anbefaler, at du sender din ansøgning og CV hurtigst muligt.  
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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. Læs eventuelt mere om Waoo på www.waoo.dk. 
 

http://www.waoo.dk/

