
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 een Project/Product 
Manager! 
 
Wie zoeken wij? Heb jij technische kennis en affiniteit met klussen? Wij zoeken iemand met 
commercieel inzicht en drive, die kan enthousiasmeren en goed kan samenwerken met verschillende 
disciplines op internationaal niveau. Iemand die nauwkeurig, analytisch en organisatorisch sterk is. 
Iemand die zich ergens in kan verdiepen, conclusies durft te trekken en in staat is zijn eigen projecten 
te runnen (ownership). Je kunt goed omgaan met deadlines en bent in staat te prioriteren. Je hebt 
een uitstekende talenkennis in woord en geschrift van met name het Nederlands en Engels. 
Opleidingsniveau: minimaal afgeronde Hbo-opleiding, in een technische, bedrijfskundige, 
commerciële en/of economische richting. 
 
Wat ga je doen?  

• Als Project/Product Manager ben je verantwoordelijk voor een deel van het assortiment 
powertools. Je beheert het huidige assortiment en zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten.  

• Je analyseert de markten waarin we actief (willen) zijn en je analyseert hoe de verschillende 
producten en productgroepen presteren. Daarbij ben je in staat de belangrijke criteria voor 
productsuccessen te bepalen en definieer je de producteisen in samenspraak met de directie, 
sales en inkoop. Je bent in staat om technische en commerciële belangen tegen elkaar af te 
wegen.  

• Je werkt nauw samen met de afdeling QA en bewaakt mede de kwaliteit van je producten. Je test 
ook regelmatig zelf producten, om er een goed beeld van te krijgen. Daarnaast heb je dagelijks 
contact met je Chinese collega’s over (technische-) product gerelateerde vraagstukken. 

• Je draagt nauwgezet zorg voor de juiste technische- en commerciële documentatie; Je maakt en 
onderhoudt technische productspecificatie formulieren en je maakt briefingen voor DTP, 
Fotografie en Videografie waarmee de verpakkingen, labels en handleidingen worden 
opgemaakt.  

• Je maakt briefingen voor de afdeling e-commerce, waarmee de producten online gelanceerd 
kunnen worden. Tevens zorg je ook voor juiste informatievoorziening richting sales, interne 
productintroducties en draag je zorg voor de algemene presentatie van producten. 

• Kortom, als Project/Product Manager beheer je de product van A tot Z! 
 
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 

mailto:l.stuurman@ferm.com

