Bakkerij Pater is op zoek naar een:

Product
manager

Introductie

Dit ben jij

Maak jij onze klanten groot met nieuw product introducties?
We zijn per direct op zoek naar een aanpakker die het proces
van productontwikkeling en productmanagement planmatig
coördineert. De product manager is de spin in het web tussen
klant, leverancier en interne organisatie (commercie,
productontwikkeling en productie).

Wat mogen we van jou verwachten als product manager:
• Minimaal HBO werk- en/of denk niveau.
• Aantoonbare ervaring met product management.
• Minimaal 4 jaar ervaring in de food & retail branche en
feeling met het product brood
• Je werkt gestructureerd, hebt een kritische blik en oog
voor detail.
• Je staat stevig in je schoenen bij het samenbrengen van
de verschillende stakeholders.
• Je kunt snel schakelen en meerdere projecten
tegelijkertijd draaiende houden.

Dit ga je doen
In deze zelfstandige baan draag je actief bij aan de
commerciële doelstellingen van onze organisatie. Denk aan de
volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Coördineren productontwikkelingsprojecten (opstellen
briefings, maken en bewaken planning, updates
voorbereiden, stakeholders informeren en activeren,
projectadministratie, evalueren introducties).
• Schakelen met klant en leveranciers voor verpakkingsontwikkeling (van private label ontwerp tot offerte en
controle drukproeven)
• Instrueren organisatie bij opname van nieuwe artikelen
(specificaties product, verpakking, levering, prognoses).
• Ondersteunen commercie (maken presentaties,
voorbereiden calculaties en offertes)
• Aansturen productdata management (interne ERP
systemen voor productie, orders, facturatie en logistiek,
PIM-klantsystemen voor QA-zaken, THT, logistieke
informatie)
• Coördinatie bemonstering nieuwe producten voor
klantfeedback of productfotografie.

Wij bieden
Als je fulltime aan de slag gaat als product manager bij
Bakkerij Pater kun je het volgende verwachten:
• Een aantrekkelijke functie met veel eigen
verantwoordelijkheid.
• Een nuchtere, gedreven werksfeer op een gezellige
afdeling dicht op de productie.
• Volop kansen om met het productontwikkelingsteam
successen neer te zetten.
• Een passend salaris, afhankelijk van ervaring.
• 25 vakantiedagen in het jaar.
• 8% vakantiegeld.
• Mobiele telefoon + laptop van de zaak
• Optie tot (elektrische) auto van de zaak.
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.

Jouw werkplek
Bakkerij Pater is een hecht familiebedrijf die al bestaat sinds
1924. Het begon als een kleine bakkerij in een boerderij maar
het is ondertussen uitgegroeid tot een modern industrieel
bakkersbedrijf in Avenhorn.
Je rapporteert aan de commercieel directeur en zit samen met
de productontwikkelaars, trade marketeer en account
managers in een team.

Ben je enthousiast geworden? Zo solliciteer je:
Stuur je motivatie + CV naar aron.munster@amarantbakkers.nl.

