Product Manager Flexbranche
(40 uur)

Noord Brabant :

20 maart

_____________________________________________________________________

Organisatie
Voor een van onze opdrachtgever in de Uitzendbranche zijn wij opzoek naar een
Product manager. Onze opdrachtgever is specialist op het gebied van
payrolloplossingen, HRM-ondersteuning en advisering aan bedrijven in de retail,
logistiek, zorg, beveiliging, industrie, horeca en uitzendbureaus.
Functie
-

-

Als Product Manager en Marketeer krijg je de kans om directe impact te
hebben op de corebusiness.
Jij wordt medeverantwoordelijk voor de realisatie van de commerciële
doelstellingen van de dienstverlening .
Je doet dat door de dienstverlening onder de loep te leggen en continue te
verbeteren. Segment- en productontwikkeling, pricing, inzet van afzetkanalen,
en beheer van de productportefeuille staan centraal.
Je kijkt naar de kansen en bedreigingen en speelt hierop in met uitgewerkte
voorstellen.
Je volgt wet- en regelgeving op de voet en past de dienstverlening aan waar
nodig.

In deze interessante en brede rol rapporteer je aan de Marketing Manager. Taken en
verantwoordelijkheden die horen bij deze controlerende functie zijn:

-

Product management & ontwikkeling
Positionering en marketing

-

-

Analyseren van prijsontwikkelingen in de markt;
Analyseren van wet- en regelgeving
Prijspositioneringen bepalen
Bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling en verzorging van promomateriaal
ter ondersteuning van campagnes en de commerciële buitendienst (inzet van
diverse media is mogelijk zoals Radio, Direct Mailing, e-DM, social media en
internet);
Analyseren en rapporteren van de gerealiseerde resultaten;
Aanspreekpunt zijn voor vragen vanuit het netwerk en zakelijke klanten.

Functie eisen
-

HBO / WO werk- en denkniveau met 2-5 jaar werkervaring;
Commerciële ervaring;
Ervaring met en kennis van Payroll dienstverlening en/of loonadministratie (bij
voorkeur: Payroll specialist / register Payroll Professional)
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Goede schrijfvaardigheid
Uitgebreide kennis van het office pakket (Outlook/Word/Excel/Powerpoint);
Fulltime inzetbaar.

Competenties

-

Zelfstandig;
Communicatief & schrijfvaardig;
Commerciële instelling;
Oplossingsgericht;
Kwaliteit- en resultaatgericht;
Proactief;
Teamspeler;
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Aanbod
Je komt te werken in een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.
De functie biedt jou veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en goede
arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen
Herkent u zichzelf in het bovengenoemde profiel en wilt u meer informatie over de
functie? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen hij is bereikbaar via 0653716816.
Sollicitatie

Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en wilt u solliciteren? Dan kunt u uw CV
en motivatie uploaden via onze website. www.expertsinhrm.nl

