Ter versterking van ons salesteam zoeken wij een:

(Junior) Product Manager
Nederland/België
Over Inventech
Inventech helpt organisaties om de kwaliteit van hun producten significant te verbeteren en ze duurzaam,
efficiënt en kostenbesparend te produceren. Met onze hoogwaardige producten, inventieve oplossingen
en service gerichte aanpak zijn we een betrouwbare (kennis)partner voor onze klanten in de laboratoriumen procesindustrie. Veel van onze klanten en merken zijn internationale spelers. Dat maakt het werken
voor Inventech boeiend en dynamisch. We zijn gepassioneerd in wat we doen, maar maken ook graag tijd
voor een luxe lunch met bubbels of een bijzonder uitje met het team.
De functie
Als (junior) product manager ben je medeverantwoordelijk voor de verdere groei en behoud van ons
klantenbestand in de proces industrie. Je benadert potentiële en bestaande klanten in Nederland en vooral
in België proactief en analyseert en adviseert doeltreffend waar zij winst kunnen behalen met de inzet van
analyse instrumenten. Je beheert zelf je agenda, deinst er niet voor terug om grote (internationale)
organisaties en merken te benaderen en bent aanspreekpunt voor allerlei productgerichte vragen. Je
draagt zorg voor de opmaak en opvolging van offertes, initieert promotionele activiteiten en neemt deel
aan trainingen en beurzen.

Functie-eisen:
✓ opleiding op mbo + of hbo niveau
✓ uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
✓ ervaring in de wereld of kennis van de chemische en/of laboratorium industrie
✓ technische vaardigheid en technisch inzicht
✓ commerciële ervaring is een pré
✓ zelfstandig, georganiseerd en gemotiveerd kunnen werken
✓ flexibel en positief ingesteld zijn met gevoel voor commercie

Wij bieden:
✓ de mogelijkheid om jezelf volledig te ontplooien in een dynamisch en financieel gezonde,
internationale onderneming
✓ een contract voor bepaalde tijd, dat bij bewezen geschiktheid wordt omgezet in een vast
dienstverband
✓ een marktconform salaris
✓ een “auto van de zaak”, mobiele telefoon & lap-top
✓ een plek in een leuk team en een goede werksfeer

Voor meer informatie over de vacature neem je contact op met de heer John Heidenreich, Managing
Director, via 0162 460404 en kijk je op onze website: www.inventech.nl. Reageren op de vacature kan tot
uiterlijk 30 december 2018 via Vacature@inventech.nl ter attentie van de heer Heidenreich.

