Group Product Manager
Qualifications :












Master Degree preferably in Marketing
Strong experience at least 5 years in marketing job preferably in
FMCG business
Fluent in English
In-depth knowledge of products/category.
Research and market data analysis.
Knowledge of local retail dynamics and environment.
Knowledge of competitors, markets trends and consumers.
Financial knowledge (P&L, S21, Cost of Goods, sales forecasts).
Media planning knowledge.
Ability to adapt advertising creative material.
Knowledge of the brand

Key accountabilities:















To contribute to the growth of the brand portfolio on his / her
market, by driving new product launches and growth on pillar
products through promotional and advertising excellence for a
specific product group.
Manage product portfolio to contribute to brand development.
Implement new product launches.
Contribute to local adaptation of advertising creative material;
analyze media recommendations.
Implement promotions and ensure implementation of trade
marketing plan.
Listen to and develop a deep understanding of consumers;
develop insights, give feedback and recommendations on DMI
panniers.
Analyze data on product segment/category to make
recommendations to management.
Manage PPP budget for group of products and highlight issues.
Interact effectively with other departments (sales, logistics,



training departments…) to support marketing objectives.
Develop and manage the team. Ensure development and
continuity of team expertise and know-how.

ผูจ
้ ัดการผลิตภ ัณฑ์กลุม
่
คุณสมบ ัติ :












ึ ษาปริญญาโททางด ้านการตลาด
ระดับการศก
ประสบการณ์ไม่น ้อยกว่า 5 ปี ในงานด ้านการตลาดโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในธุรกิจ FMCG
ี่ วชาญทางด ้านภาษาอังกฤษ
มีความเชย
มีความรู ้ในเชงิ ลึกของผลิตภัณฑ์
สามารถวิจัยและการวิเคราะห์ข ้อมูลการตลาด
มีความรู ้เกีย
่ วกับกลไกการค ้าปลีกและสภาพแวดล ้อมการค ้าขาย
มีความรู ้เกีย
่ วกับคูแ
่ ข่งแนวโน ้มตลาดและผู ้บริโภค
มีความรู ้ทางการเงิน (P & L, S21, ต ้นทุนคาดการณ์ยอดขาย)
ื่
มีความรู ้การวางแผนสอ
ื่ โฆษณาอย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการสร ้างสอ
ิ ค ้า
มีความรู ้ในแบรนด์สน

หน้าทีร่ ับผิดชอบ:














ิ ค ้าโดยการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ดูแลการพัฒนาของแบรนด์สน
ควบคุมการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ผา่ นการสง่ เสริมการขายและ
การโฆษณา
่ ารพัฒนาแบรนด์
จัดการกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ะนาไปสูก
ดาเนินการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ื่ โฆษณาทีเ่ หมาะสมโดยการ วิเคราะห์แนะนาสอ
ื่
สร ้างสรรค์สอ
้
ั่ และตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการตลาด
ใชโปรโมช
น
รับฟั งและพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจของผู ้บริโภค พัฒนาข ้อมูลเชงิ
ลึกให ้ข ้อเสนอแนะและคาแนะนา
วิเคราะห์ข ้อมูลในสว่ นของผลิตภัณฑ์ / ประเภทของผลิตภัณฑ์
เพือ
่ ให ้คาแนะนาในการบริหารจัดการ
จัดการงบประมาณ PPP สาหรับกลุม
่ ของผลิตภัณฑ์
ประสานงานกับหน่วยงานอืน
่ ๆ (การขาย, การขนสง่ , การฝึ กอบรม
หน่วยงาน ) เพือ
่ สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ี่ วชาญ
พัฒนาและจัดการทีม ในสว่ ยของความรู ้และความเชย

