
REC Indovent AB grundades 1954. Vi arbetar med försäljning och marknadsföring av ventilations- & skor-
stensprodukter med fokus på inneklimat i lågenergihus. Huvudkontoret ligger i Mölndal. Vi har även en 
 produktionsenhet som ligger i Linköping samt säljkontor i Stockholm och Litauen. Företaget omsätter totalt 
100 milj, har ca 40 anställda samt ägs av Ernströmgruppen

REC är inne i en expansiv fas och söker därför förstärkning. Som en del av denna 
 expansion kommer vi att utveckla det nya affärsområdet  Enhetsaggregat (EA). Vi  söker 
därför en Produktchef EA. Du kommer i denna roll att vara ansvarig för samt vara med 
och leda utvecklingen av detta nya affärsområde. Detta är en unik möjlighet att få vara 
med och ta fram en ny produktserie från start till färdig produkt samt därefter vara 
 produktchef. Själva utvecklingen kommer ske i nära sam arbete med vår utvecklings
avdelning, säljavdelning samt företagsledning.  

Vår vision är att vara Experter på inneklimat i lågenergihus. Detta gör vi genom att 
inte bara se oss som produktleverantör utan alltid försöka ta ett större ansvar att hjälpa 
våra kunder lite extra att få ett energieffektivt och bra inneklimat. Stort fokusområde för 
oss är inneklimat i bostäder ofta med lågenergiprofil. Det nya affärsområdet EA går helt 
i linje med detta. 

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg/Mölndal och du kommer att 
 direktrapportera till försäljningschef och VD. I nära samarbete med företagsledningen 
sätter ni målen och lägger upp planeringen för ditt arbete. För rätt person finns det 
mycket goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Vi vill att du:

• har mycket god teknisk förståelse för FTX aggregat

• gärna har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

• är driven med mycket engagemang

• är noggrann och strukturerad

• är handlingskraftig och van att hålla dina tidplaner

• är affärsmässig

• gillar att arbeta i team

• har ett bra kontaktnät inom branschen

Kanske arbetar du med produkt och/eller affärsutveckling  
av FTXaggregat idag. 

Denna rekrytering genomför vi på REC själva.  
Urval kommer ske löpande. Skicka därför snarast in  
din ansökan med CV och personligt brev till VD  
kenneth.carlsson@rec-indovent.se 

Till denna mailadress går det också bra att ställa frågor.

Produktchef EA
Göteborg/Mölndal

Experter på inneklimat i lågenergihus


