
jouw profiel
dit ben jij in de kern.

Jij hebt HBO werk en -denkniveau en bent op zoek

naar een zelfstandige en veelzijdige rol binnen een

klein team. 

Competenties als analytisch, accuraat,

rekenkundig en kritisch zitten in jouw DNA.

Snel schakelen gaat je van nature erg goed af en je

weet de mensen om je heen te enthousiasmeren voor

je plannen. Jij vindt het gaaf om op alle niveaus te

schakelen en je krijgt hier veel energie van. 

Stilzitten komt niet voor in jouw vocabulaire. 

Uiteraard heb jij enige ervaring met:

productontwikkeling, productbeheer, voorraadbeheer.

en/of operationele inkoopprocessen. 

Ohja, we werken met Mulitvers (UNIT4), fijn als je hier 

al wat kennis van hebt.

wat jij op verjaardagen vertelt wat je doet
super leuk om te doen :-)

Elke dag mag ik mij bezighouden met o.a. productontwikkeling, plan en organiseer ik de logistiek en transport van onze 

producten én bewaak ik de kwaliteit van onze gave visual tools. Ohja, benchmarken valt ook onder mijn verantwoordelijkheid 

als productmanager! Super gevarieerde job dus! Biertje?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega. Onze club heeft versterking 

nodig op diverse vlakken. Herken jij je in onderstaande talenten? 

Dan pas jij in ons team!

Wij zijn expert op het gebied van Visual Management en hebben focus op het leveren van unieke, maatwerk producten die nauw aansluiten bij de wensen 

van onze klanten. Naast op maat gecreëerde oplossingen, bieden wij een breed assortiment aan standaard visualisatiematerialen die wij wereldwijd leveren.

Met een enthousiast, creatief en deskundig team willen wij elk bedrijf overtuigen van de kracht van Visual Management.

PRODUCT MANAGER
traffic manager - inkoper

WIJ



wat hebben wij te bieden?
onze cadeautjes voor jou.

25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt;
2x per jaar een GEZELLIGE dag met je collega’s;
een eindejaar bonus!;
een lekker salaris bij jouw ervaring als productmanager;
pensioen opbouwen voor je ‘ouwuh’dag;
werken in een groene én inspirerende omgeving;
een team met leuke, enthousiaste en energieke collega’s om je heen;
werken in een gedreven familiebedrijf;
en goede muziek, all day long :-)

Wil jij graag uitgenodigd worden voor een lekkere bak 

koffie of thee? Stuur mij een (creatief) CV en een 

originele motivatiebrief waarom jij bij ons wilt werken! 

Wie weet tot snel ;-)

Marlou van Jaarsveld

024-8200265 | marlou@visualworkplace.nl

Visual Workplace B.V. | +31 (0)24 82 00 265 
info@visualworkplace.nl | www.visualworkplace.nl

JIJ

productontwikkeling

Jij houdt de markt scherp in de gaten. Geen enkele 
trend gaat voorbij zonder dat jij deze hebt opgemerkt 
óf zelfs voor bent. Ook houd jij een oogje in het zeil in 
de markt. Super fijn.

transport & logistiek

team magazijn

verbeter projecten

IT/ automatisering

centraal punt in team

plannen & organiseren
Timemanagement is voor jou gesneden koek. 
Alle taken weet jij goed te managen. Prioriteiten 
stellen gaat jou uitstekend af.

verkoopkanalen

Naast onze internationale webshop 
verkopen we onze materialen ook via 

verkoopkanalen als AMAZON (USA) en 
Bol.com. Jij beheert deze kanalen en 

regelt alles 

inkoop & voorraadbeheer
Jij bent verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van alle productgroepen. Je verzamelt 
verkoopdata en analyseert deze en stelt op basis hiervan verbeterprocessen en 
groeiambities op. Voorraadoptimalisatie is vanzelfsprekend jouw ding!
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