
 
  
Willab AB grundades 1972 mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, där entreprenörsandan 
tydligt råder. Vi är verksamma inom fem kategorier: Agro, Equestrian, Construction, Fencing 
och Nutrition. Inom respektive kategori driver vi försäljning från ett brett spektrum av 
leverantörer samt utvecklar egna varumärken som Borstiq, Eclipse Biofarmab, Hansbo Sport, 
Swedguard och det senaste tillskottet som heter just Willab.  
 
Willab AB omsätter ca 160 MSEK och har omkring 40 medarbetare. Vi är marknadsledande 
inom flera områden och bland kunderna finns såväl stora kedjeföretag, e-handelsföretag och 
enskilda butiker inom lantbruk och hästsport. 
 
Vi sitter i nyrenoverade lokaler i natursköna Grevie på Bjärehalvön, i en varm och trivsam miljö.  
 
Vi är inne i en expansiv fas och behöver nu förstärka organisationen ytterligare med en 
kvalificerad Produktchef med primär fokus på att utveckla kategorin Agro.  
  
Rollen  
I rollen som Produktchef – Agro har du ett omfattande, självständigt och kunskapskrävande 
utvecklingsansvar för den ständigt växande kategorin Agro. Du kommer också bistå med viss 
kompetens och kunnande gällande sortiment Fencing (staket) och Construction (inredning) 
 
Främst handlar det om att skapa tillväxt genom att utveckla Agrosortimentets gårds- och 
lantbruksrelaterade produkter för avel, bete, vård och uppfödning, men även produkter ämnade 
för odling, skadedjur och underhåll samt produkter för lantbrukets/gårdens alla övriga 
förbrukningsbehov. 
 
Genom att noga lyssna på våra kunders differentierade behov och följa med utvecklingen inom 
lantbruket erbjuder du löpande nya produkter och smidiga lösningar. Rollen förutsätter att du har 
ständigt fokus på att upprätthålla kvalitetsfaktorerna, så att våra produkter ger vår kunder bästa 
möjliga förutsättningar för att effektivt nyttja våra produkter i deras krävande vardag. 
 
Sortimentet 
Agrosortimentet är brett och spänner över de flesta förnödenheter som kan behövas på en gård, 
liten som stor. Agrosortimentet består av såväl märkesprodukter från kända internationella 
leverantörer som prisvärda EMV (egna varumärken), dvs produkter utvecklade under varumärket 
Willab. Alla framtagna med fokus på kvalitet och funktion vilket kräver att du har en tät daglig 
dialog med våra leverantörer och tillverkare på såväl svenska som engelska. Resor förekommer. 
 
Ansvar 
Du ansvarar för att utveckla sortimentet ur ett relations-, lönsamhets- och tillväxtperspektiv i linje 
med företagets strategier och tillväxtmål. Du arbetar nära marknadsorganisationen för att fånga 
upp ”kundens behov” och identifiera marknadstrender som är relevanta för framtida konsument 
och kundönskemål. I samverkan med inköpsorganisationen bygger du upp ett lönsamt sortiment 
utifrån rådande logistiska, lönsamhets och kvalitetsaspekter.  
 



Du har en central och mycket viktig roll i vår strävan att uppnå företagets mål och 
tillväxtstrategier och till din hjälp har du erfarna kollegor bestående av eldsjälar som brinner för 
sina arbetsuppgifter.  
 
Arbetsuppgifter  
▪ Övergripande sortimentsansvar med fokus på lönsamhet och omsättningstillväxt.  
▪ Utveckla nytt samt förbättra befintligt sortiment på ett affärsmässigt sätt.  
▪ Vara drivande gällande produkternas utformning, kvalitet, funktion och pris. 
▪ Identifiera och forma nya produkter inom ramen för kategorins förutsättningar  
▪ Agera produktspecialist i kundrelaterade frågor samt delta vid mässor och kundevent.  
▪ Fånga upp kundönskemål och affärsmöjligheter samt granska marknadens behov 
▪ Bistå med rådgivning vid produktfrågor, supportärenden och offertläggning.  
▪ Skapa texter, manualer samt lyfta fram kanalrelevant produktinformation 
▪ Medverka till att produkterna uppfyller samtliga rådande krav och lagar 
▪ Löpande analysera, rapportera och rekommendera aktiviteter som främjar tillväxt  

  
Erfarenhet och kompetens  
▪ Erfarenhet av lantbruk, uppfödning, djurhållning samt på gården förekommande arbete. 
▪ God kommunikatör i tal och skrift på såväl svenska som engelska.  
▪ Erfarenhet av produktutveckling, inköp och försäljning på senior nivå är meriterande. 
▪ Brinner för att ge god service genom att agera affärsmässigt och progressivt drivande.  
▪ Trivs att jobba under högt tempo såväl individuellt som i team.  
▪ Hög social kompetens, ett prestigelöst angreppssätt och tänker ”laget före jaget”. 
▪ Erfarenhet av analys, kalkylering och systematiskt sammanställa underlag för beslut. 

  
Din bakgrund  
Vi tror att du har en adekvat utbildning i botten, gärna en universitetsexamen med inriktning mot 
lantbruk. Du kommer ha mycket bra förutsättningar om du har jobbat några år med produkt-, 
kategori- eller sortimentsansvar inom lantbruks- eller gårdssektorn. Vi ser gärna att du har ett 
starkt intresse för djur, odling och lantbruk. Kanske är du själv uppväxt på ett lantbruk eller på en 
gård där närhet till djur, odling och underhåll varit en del av din vardag och gett dig en bred 
erfarenhet av förekommande lantbruks- och gårdsrelaterat arbete och behov.   
  
Tjänsten 
Är en heltidstjänst placerad i Grevie på Bjärehalvön. Provanställning tillämpas. Ansökningar och 
urval hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag.  
 
Känner du att den här rollen matchar din passion och kompetens? Då är du varmt välkommen att 
söka tjänsten redan idag genom att mejla CV och personligt brev till ansokan@willab.se  
 
Har du frågor och/eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Patrik Bengtsson, 
Sortiments och kundtjänstchef. patrik.bengtsson@willab.se  alternativt 0431-44 59 49. 
  
Vi önskar höra från dig senast den 28 september 2021. Välkommen! 


