
   
 
Gezocht: Productspecialist 

 
Rotom is groeiende! Zie jij het als de ultieme uitdaging om samen met een ambitieus, jong en klein 
team te bouwen aan de beste en snelst groeiende webshop van Europa binnen de logistieke sector?  
 
Verder bestaat jouw takenpakket uit: 
- Jij bent verantwoordelijk voor de complete levenscyclus van een product, waaronder de 

productontwikkeling, financiële resultaten en kwaliteitszorg in ons ERP systeem; 
- Samen met de content- en productmarketeer weeg je diverse factoren tegen elkaar af bij 

productmanagementactiviteiten; 
- Ontwikkelen en uitvoeren van strategische en operationele productstrategieën; 
- Opstellen van productbusinessplannen en verkoopprognoses en het vertalen van externe trends; 
- Beheren van kosten met betrekking tot producten, waaronder inkoop- en servicekosten; 
- Verzamelen van informatie over productprestaties, ervaringen en percepties van klanten en de 

hieraan gekoppelde interactie; 
- Initiëren en realiseren van productvernieuwingen in samenspraak met marketing afdeling; 
- Besturen van de gehele productketen, op zo’n manier dat klantenbestand, loyaliteit en 

winstgevendheid worden vergroot; 
- Verzorgen van rapportages en informeren van zowel interne als externe stakeholders. 
 
Wat vragen wij van jou? 
- Minimaal HBO werk- en denkniveau; 
- ERP systemen (zoals Microsoft Dynamics AX of 365) op orde hebben geeft je voldoening; 
- Gestructureerd, secuur en nauwkeurig werken; 
- Je bent de spin in het web en kunt goed schakelen tussen interne en externe stakeholders; 
- Excel heeft geen geheimen meer voor je; 
- Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift; 
- Kennis van Microsoft Dynamics AX of 365 is een pré. 
 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Dagelijks zijn 500 enthousiaste 
medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per jaar. Onze kernwaarden zijn: 
kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
Wat bieden wij? 
- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
- Een telefoon en laptop van de zaak; 
- Veel verantwoordelijkheid vanaf dag 1; 
- Een internationale fulltime functie binnen een jong en informeel team met standplaats Best; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden; 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 
Kom jij ons team versterken? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der Linden per 
email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
 
 




