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Vacature 20021 

 

Productmanager 

 
Organisatie in de bouwbranche  

Locatie: Regio Den Bosch   

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Als Product Manager ben je internationaal verantwoordelijk voor het voorbereiden en introduceren van nieuwe 

producten. Daarnaast zorg je voor het verder optimaliseren van het bestaande productassortiment. Het is een 

brede functie waar je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt.  

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is een specialist binnen een nichemarkt in de bouwbranche. Ze staan voor hoogwaardige en 

innovatieve producten die duurzaam zijn. Een organisatie die naast Nederland ook actief is in Duitsland en 

Engeland.  

 

Wat ga je doen?  

• Verzamelen van marktinformatie en deze informatie vertalen naar nieuwe ontwikkelingen. De 
marktinformatie verkrijg je vanuit verschillende kanalen:  

o Praktijkbezoeken bij de eindgebruikers (applicateurs).  
o Desk- en marktonderzoek, o.a. trends en ontwikkelingen.  
o Contact met collega’s, de ogen en oren in de markt (dit zijn collega’s in Nederland, Duitsland en 

Engeland). 

• Bewaken en optimaliseren van het huidige productassortiment. 

• Ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten samen met collega’s van Marketing, R&D en Sales. 
Hierbij ben je verantwoordelijk voor:  

o Opstellen van een productprofiel wat aansluit op de behoeftes in de markt. 
o Positionering van het product.  
o Prijsbepaling.  
o Promotie.  

• Begeleiden van nieuwe producten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van promoties en 
het overdragen van productinformatie aan het salesteam.  

 

Waar moet jij aan voldoen?  

• Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van Commerciële 

Economie en/of Marketing. 

• Circa 1 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.  

• Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een plus.  

• Technische affiniteit, je vindt het bijvoorbeeld leuk om te klussen.  

• Sterk in plannen, organiseren en regelen.  

• Commercieel, assertief en zelfstandig ingesteld.  

• Je bent bereid om te reizen in binnen- en buitenland.  
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Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende baan waar je veel verantwoordelijkheid krijgt.  

• Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. goede pensioenregeling en een 

bovengemiddeld aantal vakantiedagen) 

• Ruimte om jezelf nu en in de toekomst te ontwikkelen d.m.v. trainingen en opleidingen.  

• Een open en no-nonsense cultuur waar humor belangrijk is!  

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Als Productmanager kom je te werken in een innovatief bedrijf wat garant wil staan voor de beste producten. Dit 

doe je samen met een team van enthousiaste en gedreven mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid en er is ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeën. Een organisatie waar samenwerken en 

plezier centraal staan.  

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl  

06 156 318 04 
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