(JUNIOR) PRODUCTMANAGER

MODIFORM ZOEKT JOU!
Voor onze afdeling Productmanagement zijn wij op zoek naar een:

(JUNIOR) PRODUCTMANAGER

Als (junior) productmanager ben je mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de ontwikkeling en het
beheer van het productassortiment. Je begeleidt daarbij de productontwikkeling en introductie van nieuwe producten. Je verzamelt kennis van de markt en je analyseert de resultaten van productgroepen. In samenwerking
met de afdeling Development ontwikkel je ideeën, stuur je het assortiment bij en manage je de levenscyclus
van de producten. Uiteraard draag je zorg voor een tijdige planning en een goede interne afstemming. Zo maak
je productinformatie beschikbaar voor intern en extern gebruik. Ook geef je producttrainingen aan collega’s. Je
bezoekt regelmatig onze productielocaties en overlegt met collega’s van productie op de werkvloer. Daarnaast
heb je regelmatig afstemming met collega’s uit het Salesteam. Je draagt bij aan de productmarketing en de
marketingcommunicatie van individuele producten. Je werkt samen met diverse collega’s zoals andere productmanagers, marketingmedewerkers en development. Je standplaats is Leusden.

WAAROM JIJ?

Jij bent die jonge HBO’er/WO’er die met veel energie zijn/haar talenten wil inzetten voor ons groeiende bedrijf.
Je bent communicatief vaardig en organisatorisch sterk. Je kan goed multitasken en bent een echte teamplayer
die de uitdaging aan wil gaan om verbindend binnen ons bedrijf op te treden. Je hebt een klantgerichte instelling
en beschikt over commercieel inzicht. Bovenal ben je ondernemend en zelfstandig.

WAAROM WIJ?
•
•
•
•
•

Leuk jong team waar je deel van uitmaakt
Afwisselend en verantwoordelijk werk
Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei
Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie
Prima arbeidsvoorwaardenpakket

PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU?

Reageer dan snel naar vacature@modiform.nl.
Je kunt ook bellen voor meer info naar: Lisa Koningsveld, Productmanager: 033-4343166.
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