Productmanager veiligheid/PBM/werkkleding
Raamsdonksveer (fulltime)
Bedrijfsprofiel
De internationale industriële toeleveranciersgroep itsme richt zich met een gevarieerde combinatie van
elektrotechniek en werktuigbouw op industriële eindgebruikers, machinebouwers en technische installateurs.
itsme is een afkorting van Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical en heeft activiteiten in
Nederland, Duitsland, België, Spanje en Roemenië. itsme (Industrial Automation) is met kennis van
aandrijftechniek en besturingstechniek het technisch-industriële hart van itsme. Met een grote verscheidenheid
aan producten en diensten en vooral met overtuiging, ervaring en kwaliteit, biedt itsme Industrial Automation
machinebouwers en industriële eindgebruikers advies en oplossingen die bijdragen aan hun succes.
De vestigingen van itsme zijn betrokken en dichtbij hun klanten en de betreffende medewerkers moeten constant
gevoed worden met up to date (product)informatie. De productmanagers van itsme hebben als taak om met hun
kennis van de markt op zowel inkoop als verkoop gebied hiervoor zorg te dragen en het is essentieel dat zij zelf
zorgen dat zij deze kennis up to date houden.
Functieomschrijving
De productmanager is landelijk verantwoordelijk voor de omzet en marge van zijn productlijn(en) en functioneel
leidinggevende van de productspecialisten. De productmanager legt verantwoording af aan de verkoopdirecteur
mechanisch.
Functie inhoud
De hoofdtaken van de Productmanager Veiligheid, PBM en werkkleding zijn:
 Bepalen artikelassortiment en leveranciers selectie
 Zorgdragend dat producten volgens Europese verordening aangekocht en uitgeleverd worden.
 Ondersteunt in voorkomend geval de buitendienst bij klantbezoeken
 Maken van raamcontracten en bonusafspraken met zijn leveranciers
 Samen met de afdeling inkoop/verwerving voeren van evaluatiegesprekken met leveranciers over hun
leverperformance
 Bepalen van de commercieel noodzakelijke/gewenste voorraden (voorraadverantwoordelijk)
 Bepalen van de meest aantrekkelijke PMC’s
 Bepalen van de bruto verkoopprijzen en kortingscondities per marktsegment en klantpotentieel
 In overleg met verkoop en marketing bepalen van de juiste PMC-benadering
 Realiseren van omzet- en margedoelstellingen voor de productgroep veiligheid/PBM’s in Nederland
 Draagt zorg voor de aanlevering van de juiste data voor het PIM-systeem voor zijn artikelassortiment
 Draagt zorg dat de organisatie geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen (nieuwsbrieven)
 Zowel de interne organisatie als klanten informeren over relevante innovaties in producten, systemen en
diensten
 Verzorgt producttrainingen door leveranciers of verzorgt deze zelf bij klanten, op beurzen en voor
collega’s





Draagt bij aan promotionele uitingen van itsme zoals nieuwsbrieven, website, white papers, folders,
workshops, beurzen, events en seminars
Denkt en ontwikkelt mee bij technisch-commerciële keuzes voor zijn en andere relevante
productgroepen
Legt bezoekrapporten, verslagen en andere relevante data vast in ons SAP en/of CRM-systeem

Verantwoordelijkheden:
 Zorgvuldige uit- en afwerking van taken
 Tijdige rapportage van “knelpunten” aan de commercieel directeur mechanisch
Persoonlijke kenmerken:
De Productmanager bezit in ieder geval de volgende kenmerken:
 Je bent een gewaardeerde collega . Je vertoont voorbeeldgedrag in samenwerking voor klantsucces; je
draagt kansen en ideeën aan, bent positief en toegankelijk
 Je bent een sociaal vaardige teamspeler met creativiteit
 Je kunt goed luisteren, doorvragen en legt gesprekken goed vast
 Je neemt initiatief en deelt je kennis op een natuurlijke manier met anderen
 Je bent communicatief, en een vaardig spreker
 Commerciële instelling, gedreven om samen succesvol te zijn
 Resultaatgericht: talent om technische competenties om te zetten in duurzame resultaten
 Hands-on mentaliteit, ook buiten 9 tot 5
Functie-eisen
Vereist:
 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van personal safety
 Diverse jaren ervaring in een vergelijkbare functie of als veiligheidskundige HVK /MVK
 Kennis van de markt
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pré
 Goede beheersing van Microsoft Office pakketten, in het bijzonder Excel
Gewenst:
 Grote natuurlijke interesse in persoonlijke beschermingsmiddelen-veiligheid-wetgeving-welzijn algemeen
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. O.a. winstdeling,
studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering, ADV dagen, bedrijfsfitness etc.
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Jouke Ellenbroek naar recruitment@itsme.eu . Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact
opnemen met Hans Hogenboom (Commercieel Directeur) via telefoonnummer 06 – 51 331 060.

