PRODUCT MANAGER BELUX
ARJO zet zich in om de
levenskwaliteit te verbeteren
van mensen met een
verminderde mobiliteit en
ouderdomsgerelateerde
gezondheidsproblemen. Als
wereldwijde leverancier van
medische hulpmiddelen,
diensten en oplossingen,
dragen we bij aan betere
klinische resultaten voor
patiënten of bewoners en een
aangenamere werkomgeving
voor zorgprofessionals.
Wij zijn actief in meer dan 60
landen en hebben wereldwijd
meer dan 5900 werknemers in
dienst. Ons hoofdkantoor bevindt
zich in Malmö, Zweden. Met onze
kernwaarden passie, openheid,
samenwerking, uitmuntendheid
en verantwoordelijkheid zetten
we ons dagelijks in om de
kwaliteit en efficiency in de zorg
te verhogen.
Onze Belux-organisatie is
gevestigd te Erpe-Mere en telt
een 80-tal medewerkers. Om
de verdere groei te verzekeren
zoeken we ihkv een nieuwe
functie een (m/v):

medical devices

DE DOELSTELLING: Het is van essentieel belang dat onze producten zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van onze klanten. Het bepalen van deze
behoefte is dan ook van uiterst groot belang! Op basis van deze behoefteanalyse en de mogelijkheden in de markt, bepaal je als product manager
de positionering van jouw producten en maak je de belofte aan de klant waar.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? Je wordt verantwoordelijk voor zowel het tactische als operationele marketingplan en dit voor ons totale
productenpakket • Je realiseert en implementeert marketingprogramma’s met het oog op het behalen van de financiële doelstellingen • Je signaleert
en analyseert markt- tendensen en doet onderzoek op product-, markt- en concurrentieniveau • Je zet productintroducties en trainingen op en voert
ze uit • Je bepaalt de positionering en toegevoegde waarde van onze producten en diensten en adviseert en ondersteunt onze sales teams in het
realiseren van de verkoopdoelstellingen • Je verwoordt je conclusies en praktijkgerichte aanbevelingen in heldere rapportages en presentaties
• Je behandelt allerhande vragen en/of problemen mbt de producten en hebt hierbij contact met onze fabrieken en technische productspecialisten • Tevens bezoek je klanten ter ondersteuning van product gerelateerde projecten. Je rapporteert aan de Marketing en Communication
Manager Benelux.
HEB JE HET JUISTE PROFIEL? Na je bachelor of master opleiding, heb je marketing ervaring opgedaan binnen medical devices. Heb je een paramedische
opleiding (kinesitherapie, verpleegkunde,…) genoten en/of ervaring in de zorgsector, dan is dit een extra troef! Je hebt aantoonbare
kennis en ervaring in product management. En een sterke interesse voor online marketing en social media. Je bent heel communicatief
en dit zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Je bent sterk cijfermatig onderlegd, klantgericht en je weet van aanpakken. Al kan
je heel zelfstandig werken, je bent eveneens een echte teamplayer die graag kennis deelt. Je bent leergierig, ziet opportuniteiten en
weet je taken perfect en op een efficiënte manier te plannen.
WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? Werken bij Arjo betekent dat jij je herkent in onze missie en een actieve bijdrage kunt leveren
aan onze kernwaarden • Je krijgt een gevarieerde en autonome functie met veel variatie in een heel moderne en
aangename werkomgeving met een enthousiast team en een ervaren management • Arjo heeft veel aandacht voor
de ontwikkeling van medewerkers en biedt ruime kansen tot het volgen van opleidingen • Je komt te werken in
een internationale organisatie met een informele, transparante bedrijfscultuur en met ruimte voor eigen ideeën
en initiatief • Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

WWW.ARJO.COM
WIL JE MET ONS KENNISMAKEN?

Stuur daarom meteen je sollicitatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent, tel. 09/223 50 36
Neem ondertussen een kijkje op www.arjo.com
... with people

in mind

