
 
 
 
Al sinds 1965 ontwerpt en ontwikkelt FERM elektrische handgereedschappen en accessoires voor de 
internationale markt. Inmiddels is FERM wereldwijd beschikbaar in meer dan 40 landen en het aantal 
distributeurs groeit nog altijd. Momenteel focust FERM zich hard op het veroveren van een plek in het 
professionele segment, wij breiden ons assortiment continu uit en werken we hard aan de 
merkbeleving.  Om deze groei verder door te zetten, willen wij ons team uitbreiden met (Junior) 
Product Managers met ambitie om mee te groeien.   
 

Wegens groei zijn wij op zoek naar gemotiveerde: 
 
 

(JUNIOR) PRODUCT MANAGERS 
 
 

Verantwoordelijkheden 
• Als (Junior) Product Manager bij FERM ben je verantwoordelijk voor een deel van het   

assortiment powertools.  
• Je beheert het huidige assortiment en de ontwikkeling van nieuwe producten en promoties. 

Hiervoor analyseer je de markten waarin we actief (willen) zijn, ben je in staat de belangrijke 
criteria voor product-successen te bepalen en definieer je de producteisen  in samenspraak 
met sales en inkoop. 

• Je analyseert hoe de verschillende producten en productgroepen presteren; hoe zijn de 
verkopen, waarom zijn bepaalde producten succesvol en andere minder, wat moet aangepast 
worden, etc. 

• Je draagt nauwgezet zorg voor de juiste technische- en commerciële documentatie op onze 
server en plaats je inkooporders in China.  

• Je zorgt voor juiste informatievoorziening richting sales, interne producttrainingen en draag je 
zorg voor de algemene presentatie van producten. Kortom, als Product Manager beheer je de 
productintroductie van A tot Z. 

 
Functie-eisen 

• We zoeken een collega met technische kennis en affiniteit met klussen. 

• Iemand met drive, die kan enthousiasmeren en goed kan samenwerken met verschillende 
disciplines op internationaal niveau. 

• Iemand die analytisch en organisatorisch sterk is, conclusies durft te trekken en in staat is zijn 
eigen projecten te runnen (ownership). 

• Je bent leergierig en wilt graag doorgroeien.   

• Je hebt een uitstekende talenkennis in woord en geschrift van met name het Nederlands en 
Engels.  

• Opleidingsniveau: Bachelor 

 
Wat bieden wij jou: 
Een uitdagende functie in een dynamische en ambitieuze organisatie, die volop in beweging is in een 
frisse en ambitieuze werkomgeving in een jong enthousiast team. 

 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatie voorzien van CV naar l.stuurman@ferm.com o.v.v. vacature JPM. 


