
Assistent Product Manager 

 

Wie zijn wij? FERM is een internationale leverancier van power tools voor de DHZ- en professionele 
markt. FERM is een jong, dynamisch bedrijf met een sterke focus op E-commerce. FERM kenmerkt 
zich door een platte structuur en een enthousiast team met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
Om verdere groei mogelijk te maken willen wij dit team uitbreiden met Assistent Project/Product 
Manager! 
 
Wie zoeken wij? Werk jij nauwkeurig en heb je talent voor organiseren? Wij zijn op zoek naar 
ondersteuning op de afdeling Product Management: iemand die er graag voor zorgt dat alles op 
rolletjes verloopt en dat het werk gestructureerd gedaan wordt. Je bent accuraat, kunt prioriteiten 
stellen en bent in staat snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Een gedreven 
teamplayer met goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal. Minimaal een afgeronde MBO-4 
opleiding richting administratie, commercie of projectmanagement. 
 
Wat ga je doen? De productmanagers zijn verantwoordelijk voor het assortiment powertools en 
accessoires. De constante stroom van nieuwe producten binnen de bestaande productgroepen 
helpen ons merk FERM te versterken. We vinden dat het altijd beter kan en daar kun jij een mooie 
bijdrage aan leveren. Hoe? Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Nieuwe artikelen/onderdelen toevoegen aan de database 

• Onderhouden van gegevens over ons productassortiment in de database 

• Assortimentsondersteuning bieden aan collega’s 

• Meedenken over ons assortiment en verbeterprocessen 

• Briefing maken aan DTP-collega’s voor het maken en/of aanpassen van verpakkingen, labels en 
handleidingen 

• Ondersteunen van de Product Manager in het maken van nieuwe handleidingen 

• Assisteren bij marktonderzoek 

• Het onderhouden van onze catalogi, in teamverband; 

• Beheren van documentatie, aan zowel artikelen als de orders 

• Het assisteren bij diverse projecten 
Het is een nieuwe, veelzijdige functie met ruimte voor ontwikkeling!  
 
Wat bieden wij jou: 

- Een uitdagende baan in een internationale, dynamische en informele omgeving 
- Goede mogelijkheden om door te groeien en volop ruimte voor eigen initiatief 
- 40-uurs contract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Denk jij dat jij voor ons de ideale kandidaat bent? Stuur dan je CV aan l.stuurman@ferm.com 
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