Themans hang- en sluitwerk bv
Wij zoeken een ‘Pietje Precies’ voor de functie van

TECHNICAL PRODUCT MANAGER

(40 uur)

Wat jij gaat doen, is de fundering van ons succes! De kwaliteit van onze producten en de
manier waarop ze zijn vastgelegd staat in jouw functie centraal. In samenspraak met diverse
afdelingen bewaak je ook de productontwikkeling, kwaliteit, certificering en marketing van
onze producten. Als spin in het web bewaak je de levenscyclus van onze producten en zorg
je ervoor dat de vele innovaties van Themans gestroomlijnd in de markt geïntroduceerd
worden. Je houdt graag de controle, daar ligt jouw kracht.
Kortom: wij zoeken een teamspeler die kan uitvoeren, coördineren en motiveren.
Een gestructureerde aanpakker die een optimale samenwerking met R&D, marketing en
databeheer bewerkstelligt, zodat onze sales mensen kunnen doen waar zij goed in zijn!
Je hebt aandacht voor details, werkt planmatig en bent administratief en organisatorisch
een kei. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

“Samenwerken aan totaaloplossingen”,
dat is waar Themans hang- en sluitwerk uit
Deventer voor staat. Met onze eigenzinnige
hang- en sluitwerkoplossingen willen we de
industriële verwerker en eindgebruiker optimaal bedienen. Door goed te luisteren naar
de markt en door samenwerking met onze
partners ontwikkelen en vermarkten we
slimme hang- en sluitwerkoplossingen voor
de woning- en utiliteitsbouw.
De afzet van onze producten vindt
voornamelijk in Nederland en België
plaats. Onze klantenkring bestaat uit
de ijzerwarenvakhandel, toeleveranciers
van de bouw en fabrikanten van deuren,
ramen en kozijnen.

Wat ga je bij ons doen:
3 De introductie van nieuwe producten en series, zowel intern als extern, managen
3 Verzamelen van productgegevens en deze (laten) vastleggen in allerlei
verkoop-, product- en productiesystemen
3 Het opvragen, bewerken en actueel houden van artikelgegevens, certificaten en handleidingen
3 Bijdragen aan schrijven van gebruikshandleidingen
3 Ondersteuning/bewaking bij het verder uitbouwen van onze testomgeving, samenwerking met testinstituten en het kwaliteitssysteem
3 Het leveren van een bijdrage aan marketing projecten, foldermateriaal, nieuwsbrieven en persberichten
3 Het ondersteunen bij de ontwikkeling van producttrainingen
3 Het verzorgen van een projectplanning en het managen van deadlines binnen een project
3 Adviseren over de in- en uitloop van artikelen en het assortiment
Wat vragen wij van jou:
3 Een afgeronde HBO-opleiding, met technische kennis/affiniteit
3 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
3 Uitstekende beheersing van Excel, interesse in gegevensbeheer, administratief zeer vaardig
3 Projectmanagement vaardigheden, communicatief vaardig, daadkrachtig

Bij wat voor soort bedrijf kom je te werken?
Je wordt onderdeel van een (h)echt familiebedrijf, gebouwd op ondernemingszin, doorzettingsvermogen en hard werken. Je komt terecht
in een leuke en inspirerende werkomgeving met gezellige en betrokken collega’s. We houden van persoonlijk contact met onze klanten
én met elkaar. Het is één van de onderdelen die het werken bij Themans zo leuk maakt.

Ja, ik wil deze baan!
Naast een passend salaris zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel? Dan ontvangen
we graag je cv en motivatie via werken@themans.nl t.a.v. Els Nauta.Voor vragen kun je contact opnemen met Bert van Lieshout via het
telefoonnummer 06-26130199.
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Kijk ook eens op nautagroup.com/werkenbij

