Product Manager
Terlet BV te Zutphen (85 FTE) maakt sinds 2015 deel uit van ProXES – The Processing Group (ca. 500
FTE) , is wereldwijd actief en gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en installatie van
hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van voedingsmiddelen en
personal care producten. Terlet levert zowel stand alone machines als complete projecten aan de
wereldwijde voedselverwerkende en HPC industrie. Zowel lokale klanten als gerenommeerde
multinationals maken onderdeel uit van het klantenbestand van Terlet. De installed base is
wereldwijd.
Als onderdeel van ProXES – The Processing Group, maakt Terlet een enorme groei door.
Product Management zal een essentiële rol spelen in de realisatie van de groeiambities van Terlet en
om dit vorm te geven zoekt Terlet kandidaten voor de nieuwe functie van Product Manager Thermal
equipment.
www.terlet.com
FUNCTIEPROFIEL:
In deze nieuwe functie krijg je de kans om product management binnen Terlet naar het volgende
level te tillen. Als product verantwoordelijke is jouw hoofddoelstelling het faciliteren van de groei van
jouw productgroep. Je start met het opzetten van Product Management voor de Terlotherm, de
geschraapte warmte wisselaar van Terlet. Op termijn zal dit ook worden uitgerold voor de andere
productgroepen uit het portfolio van Terlet of ProXES. Als Product Manager maak je markt- en
concurrentie analyses en geef je hiermee richting aan de sales activiteiten van Terlet. Je denkt na
over bestaande en nieuwe PMC’s met bijbehorende kostprijzen en onderbouwt dit met gedegen
analyses en feiten. Je zet de product roadmap op en vertaalt dit naar passende marketinguitingen,
zowel online als offline. Je hebt een sturende rol in productontwikkeling en productverbetering. Je
zet een productdatabase op waarin alle relevante data vindbaar is. Om op de hoogte te zijn van de
trends en ontwikkelingen in jouw markt praat je met klanten, (sales) collega’s en andere relevante
personen in de markt en bezoek je beurzen. Dit betekent dat je zo nu en dan (internationale) reizen
maakt.
Als Product Manager ben je een belangrijke spil in de organisatie en werk je nauw samen met
collega’s van sales en engineering. Je rapporteert aan de Sales Manager van Terlet en hebt daarnaast
een functionele rapportagelijn naar de VP Productmanagement van de ProXES Group in Duitsland.
KANDIDAAT PROFIEL:
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding op HBO niveau, met (proces) technische affiniteit;
Minimaal 5 jaar ervaring als productmanager binnen een technisch/ commerciële omgeving;
Bij voorkeur ervaring met productmanagement bij een aanbieder van procesoplossingen
voor de foodindustrie;
Commercieel gevoel, wil weten wat er in de markt speelt en bezoekt indien nodig klanten;
Duidelijke visie op product management en weet deze ook uit te dragen;
Weet structuur aan te brengen binnen een nieuwe functie;
Stevige persoonlijkheid, doelgericht, besluitvaardig, weet mensen mee te krijgen;

•
•

Energiek, standvastig, gedreven, nuchter, benaderbaar, pragmatisch, communicatief vaardig;
Standplaats Zutphen, af en toe (internationale) klantbezoeken;

ARBEIDSVOORWAARDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede voorwaarden
27 vakantiedagen
CAO Groot Metaal
Reiskostenvergoeding
Laptop, telefoon
Winst gratificatie
Variabele werktijden
Internationale carrièrekansen binnen ProXES – The Processing Group
Werken binnen een dynamisch en groeiend marktsegment

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE:
Het werving & selectieproces voor deze positie is exclusief uitbesteed aan Target Search. Voor meer
informatie omtrent de organisatie en/ of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Target
Search te Zwolle, Kees-Jan Vaartjes (consultant) via 06-29239099 / keesjan@targetsearch.nl.
www.targetsearch.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

