VACATURE
Floritec is een groeiend en innovatief veredelingsbedrijf in snijbloemen en potplanten.
Sinds 2019 is Floritec deel van Inochio Holding, een vooraanstaand Japans familiebedrijf
met 100 jaar ervaring in de tuinbouw. Wij ontwikkelen en verhandelen nieuwe rassen in snijbloemen en
potplanten, geschikt voor een efficiënte en duurzame teelt wereldwijd. Binnen Floritec wordt gewerkt aan
verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie.
Ons concept ‘Breeding by Design’ en de daaruit voortvloeiende nieuwe producten verdienen het vakkundig en op
efficiënte wijze in de markt gezet te worden. Daarom zoeken wij een gedreven, nauwgezette

Productmanager (m/v)
38 uur per week

Kort en goed gezegd is onze product manager mede verantwoordelijk voor het beheer van het assortiment en draagt
hij of zij bij aan de succesvolle commercialisering daarvan. Tot je taken behoren onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Beheren van het assortiment en de levenscyclus van de producten, zowel intern als extern.
Beheren en afstemmen van de introductieplanning van nieuwe producten.
Coördinatie van het datamanagement bij het beheer van het commerciële en pre-commerciële assortiment.
Mede opstellen, beheren en bewaken van productprofielen, productspecificaties, marktanalyses en
prijsbeleid.
Beheren en managen van informatiebehoeften en voorzien in gewenste informatiestromen.
Zorgen voor verdere ontwikkeling, afstemming en borging van de interne processen met betrekking tot
assortimentsbeheer.
Coördinatie van het opstellen van de jaarlijkse en de voortschrijdende prognose.

Jouw profiel:
De Productmanager is een belangrijke spil in het bedrijf, die vrijwel onopvallend de nodige activiteiten rondom het
beheer van het assortiment initieert, borgt en draaiend houdt. De Productmanager is sterk gericht op samenwerking,
bezit een dienstverlenend karakter en is tegelijkertijd zelfstandig, vasthoudend en zelfbewust. De Productmanager is
bij uitstek gericht op het organiseren, plannen en monitoren van bedrijfsprocessen en data in relatie tot het
assortiment. Hij of zij beheert, beheerst en kent de productportfolio tot in alle finesses en weet informatiebronnen en stromen zeer goed te managen en te delen. De Productmanager heeft of ontwikkelt een passie voor het vak, zonder
zich te verliezen in onmogelijkheden. Door middel van het beheer van het assortiment wordt gestuurd op een
optimale, bestendige winstgevendheid voor de lange termijn.
Kennis/Ervaring
Enige jaren ervaring in productmanagement, bij voorkeur in de tuinbouw, en een relevante opleiding zijn van
toegevoegde waarde. Floritec beschikt over veel ervaring en biedt ruimte aan een kandidaat die de potentie heeft
zich te ontwikkelen en wil uitgroeien tot een buitengewoon vakbekwame Productmanager.
Werk-/Denkniveau
HBO/WO
Wij bieden:
•
•
•
•

een plezierige, internationale werkomgeving
alle ruimte om jezelf te ontwikkelen
een aantrekkelijk salaris
goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Jeroen W.
Ravensbergen, Managing Director (06-83779540). Je sollicitatie kun je
sturen naar info@floritec.eu. Een assessment maakt onderdeel uit van de
procedure.
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