Over Artiteq:
Als productspecialist op het gebied van ophang-concepten, ontwikkelt Artiteq sinds 1995 vanuit
Tilburg (NL) flexibele ophangsystemen voor schilderijen en andere wanddecoraties. Omdat het
inrichten van wanden meer omvat dan alleen schilderijen ophangen en mede door het
productspecialisme, heeft Artiteq de afgelopen jaren een uitgebreid assortiment aan producten
ontwikkeld. Naast de schilderij ophangsystemen brengt Artiteq presentatiesystemen, signing
ophangsystemen en solo ophangsystemen (los van een railsysteem) op de markt. Mede door de
in-house expertise met een eigen productontwikkeling en kwaliteitscontrole, levert Artiteq ook
met succes maatwerk oplossingen voor uiteenlopende ophangvraagstukken. Flexibiliteit en een
continue drive om te blijven innoveren, beschrijven de kracht van Artiteq. Bij het ontwerpen en
produceren van onze ophangsystemen, streven wij naar de beste kwaliteit en hebben hierbij milieu
en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Artiteq ophangsystemen worden verkocht voor zakelijk gebruik en worden tevens als kant-en-klaar ophangconcept aan particulieren aangeboden.
Dit beperkt zich niet tot het vestigingsland Nederland, want Artiteq producten worden wereldwijd
in meer dan 60 landen verkocht.

VACATURE: PRODUCTMANAGER (m/v 37,5 uur)
Wij zoeken een nieuwe collega voor de fulltime functie van Productmanager binnen ons
bedrijf. De Productmanager heeft een breed takenpakket waaronder het bedenken en mede
ontwikkelen van nieuwe producten / productconcepten in een internationaal opererend
bedrijf. Wij zoeken iemand met zowel een commercieel als technisch inzicht die goed in teamverband kan werken.
Functiebeschrijving en verantwoordelijkheden:
In deze uitdagende en veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor het bedenken en de mede
ontwikkeling van nieuwe producten/ productconcepten en het aanpassen van bestaande
producten in een internationaal opererend bedrijf. Relevante trends voor een bedrijf, markt en/of
productgroep houd je in de gaten. Aan de hand van marktontwikkelingen en de trends zet je aan
tot productvernieuwing/ nieuwe producten en productoptimalisatie. Voorstellen voor
nieuwe producten werk je uit en presenteer je intern binnen Artiteq. Hierbij houd je rekening met
de product- en productietechnische mogelijkheden. Je kennis over materialen is aanwezig
zoals ook een technisch inzicht. Je werkt aan meerdere projecten tegelijk. Het merendeel van je
werk zul je bezig zijn met het bedenken van nieuwe producten / productconcepten.
Je onderzoekt trends en technologische ontwikkelingen en vertaalt de uitkomsten naar voorstellen voor nieuwe of verbeterde producten en productiespecificaties. Je werkt hierbij nauw samen
met collega’s van verkoop, inkoop, kwaliteitscontrole, marketing en R&D.

Functie-eisen:
•
Minimaal HBO Techniek opleiding of soortgelijke opleiding.
•
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Productmanager, of soortgelijke functie.
•
Ervaring binnen één van onze markten is een pré.
•
Commercieel en technisch inzicht.
•
Creatief en enthousiast.
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
•
Fulltime beschikbaar, 37,5 uur.
Wij bieden:
•
Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een internationaal opererend bedrijf.
•
Onderdeel zijn van een klein hecht team in Tilburg.
•
De vrijheid om nieuwe producten / productconcepten te ontwikkelen.
•
De vrijheid bestaande producten te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen.
•
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede
pensioenregeling.
•
Een fulltime functie voor 37,5 uur in de week.
Solliciteren voor de functie Productmanager?
Stuur je CV inclusief motivatiebrief naar mevrouw Louise Kroot naar: louise.kroot@artiteq.com.
Voor vragen kan je contact opnemen met mevrouw Louise Kroot via 013 – 572 90 70.

