seats to suit
Ben jij een gedreven Product Manager Dental?
Score is een sterk groeiende internationaal opererende onderneming. Om verder te excelleren en accelereren, zijn we
op zoek naar een gedreven:

Product Manager Dental (1FTE)
Wat houdt de functie in?
• Het binnen de internationale dentale wereld, van mondhygiënist tot kaakchirurg, ontwikkelen van een visie en uitvoeren van strategische en operationele productstrategieën op korte en lange termijn.
• Het opstellen van productbusinessplannen en verkoopprognoses en het vertalen van externe trends.
• Het bewaken van kosten en baten met betrekking tot de productgroep
• Het verzamelen van informatie over productprestaties, ervaringen en percepties van klanten, concurrenten en de
hieraan gekoppelde interactie
• Het bepalen en realiseren van de productpositionering, prijsstelling, plaats en promotie (4p’s) in samenspraak met het MT
• Het organiseren van en deelnemen aan internationale beurzen, etc.
• Het initiëren en realiseren van productvernieuwingen, om in te spelen op veranderende behoeften in de markt. Je
werkt hiervoor nauw samen met de afdeling productontwikkeling.
• Besturen van de gehele productketen, op zo’n manier dat klantenbestand, loyaliteit en winstgevendheid worden
geoptimaliseerd. Je beweegt je dan ook nadrukkelijk in de markt ter versterking van het salesteam
Wat vragen we van jou?
• Je hebt een relevante HBO opleiding
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring als Productmanager, bekendheid met de Dentale sector is een pre.
• Je spreekt je talen; Nederlands, Engels en Duits zijn een must, Spaans een pre
• Je bent communicatief sterk, klantgericht en ondernemend
Wat bieden we jou?
Een zelfstandige baan binnen een ambitieuze, internationaal snel groeiende onderneming waar momenteel ca 50
collega’s werkzaam zijn, met een informele, no-nonsense werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. Bij Score geloven
we dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Elke dag zijn we bezig met het verbeteren van werkpleksituaties,
zodat mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen. Bij Score ontwikkelen en produceren we ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires. En dat zit een stuk lekkerder.
We zijn trots op onze internationaal toonaangevende en onderscheidende producten zoals de Score zadelkrukken,
voetensteunen en patiënten stoelen. Score is al jarenlang marktleider in Nederland en wereldwijd toonaangevend
met haar programma zadelkrukken. Kernwaarden zijn kennis, kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie.
Score ontwikkelt, produceert en vermarkt ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires met distributie
naar meer dan 40 landen. Standplaats is Tolbert – Groningen. Voor vragen over deze functie kun je tijdens kantoor
uren contact opnemen met Henk of Mark Nauta, tel.nr.: 0594-554000
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan voor 24 februari 2018, je sollicitatiebrief met CV per e-mail naar:
pz@scorenl.com , t.a.v. Ilonka Hut - ter Burg afd. P&O

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

