PRODUCTMANAGER
WIJ ZOEKEN EEN PRODUCTMANAGER, FULLTIME FUNCTIE (M/V)
WIE ZIJN WIJ
KGS is een familiebedrijf, vol met hardwerkende en toegewijde professionals. Wij zijn ‘s werelds toonaangevende fabrikant van flexibele diamantschuurmiddelen en gemetaliseerd gaas. KGS is continue bezig met
het ontwikkelen van nieuwe producten en productietechnieken.
KGS is een internationaal bedrijf, dat in 1952 in Zwitserland werd opgericht. Vandaag is het bedrijf
gevestigd in vele Europese landen, maar ook in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Singapore, India,
China en Australië.

FUNCTIE
Als Productmanager vertaal je marktbehoeften en (technische) ontwikkelingen naar het producten
portfolio, rekening houdend met de marktvraag en strategie van KGS DIAMOND.
De Productmanager is, in samenspraak met Sales, R&D, Manufacturing en Marketing, verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie op gebied van de Precision producten van KGS
DIAMOND. Je analyseert de marktbehoeften en bepaalt het producten porfolio. Samen met jouw sales
collega’s bezoek je klanten en vertaalt klantwensen naar de juiste oplossingen. Informatie zoals prijzen en
marges en de in- en out fasering van producten wordt systematisch door jou geanalyseerd. Je zorgt
ervoor dat het productassortimenten concurrerend en winstgevend blijft. Daarnaast onderzoek je de
mogelijke toepassing van de producten in nieuwe markten (business development) en gaat samen met je
sales collega’s met potentiële klanten in gesprek. De informatie wordt door jou beheerd en geüpdatet
in het Product Informatie Managementsysteem. Je rapporteert in deze functie aan de Market Manager &
Sales Director.
JOUW PROFIEL
• Je bent analytisch, zet data makkelijk om naar informatie en kan dit inzichtelijk weergeven in
rapportages en presentaties.
• Je bent klantgericht en schakelt en communiceert makkelijk met verschillende niveaus.
• Een afgeronde bacheloropleiding, bijvoorbeeld richting (Technische) bedrijfskunde, commercie of
techniek;
• Je hebt aantoonbare affiniteit met de techniek en je hebt een paar jaar ervaring in een vergelijkbare
werkomgeving;
• Je beheerst de Nederlandse en Engels taal uitstekend, kennis van de Duitse taal is een pré
WAT BIEDEN WIJ JOU
Je komt te werken in een dynamische en prettige werkomgeving die veel ruimte en kansen biedt.
Uiteraard horen bij deze functie ook een eigen laptop, auto van de zaak en een telefoon. KGS bied je de
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte voor jouw creativiteit en om zelf initiatief
te nemen. Daarnaast bieden zij;
•
•
•

Werken bij een internationale producent van diamantgereedschappen;
Enthousiast team van collega’s met een enorme drive;
Een inspireerde werkomgeving, met korte lijnen en afwisselende werkzaamheden.
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Vragen over deze vacature? Neem contact op met Marieka de Jong: m.dejong@kgs.swiss of
0525-683300
DE
•
•
•
•
•

SOLLICITATIEPROCEDURE BESTAAT UIT:
Selectie van kandidaten op basis van email + CV
Telefonische kennismaking
Eerste gesprek met HR
Tweede gesprek met toekomstige collega’s
Contractvoorstel

Als je interesse hebt in deze vacature ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV. Deze kan je
versturen naar personeelszaken@kgsdiamond.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

KGS DIAMOND INTERNATIONAL
Ter attentie van personeelszaken

Industriestraat 2

8081 HG Elburg, Nederland

KGS.SWISS

