Wij zijn op zoek naar een:

Vadain biedt als
gordijnleverancier
totaaloplossingen voor
woninginrichters en
grootwinkelbedrijven in de
Benelux, Europa, Noord
Amerika, Azië en Australië.
Door een gestroomlijnd
bedrijfsproces van inkoop,
confectie, digitale
ordersystemen en
distributie ontzorgt zij haar
klanten volledig in de
verkoop van gordijnen.
Vadain maakt onderdeel
uit van Venture Group. Als
holdingmaatschappij zorgt
Venture Group ervoor dat
haar diverse
ondernemingen zich
optimaal kunnen richten
op hun core business.

Manager Productontwikkeling
(32-40 uur)
Functieomschrijving
Als Manager Productontwikkeling ben je continu bezig met het
verbeteren van het gebruiksgemak van de klant. Zowel voor de externe
klant door het verbeteren van de producten als voor de interne klant
inzake fysieke (productie)processen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het
gebied van verpakkingen, maar ook accessoires zoals accu’s of “child
safety”. Ook het op elkaar afstemmen van producten en collecties en
het ontwikkelen van duurzame oplossingen zijn hiervan een onderdeel.
Je bent regelmatig aan het sparren met de klant en diverse interne
afdelingen om te ontdekken wat er nodig is om de toegevoegde waarde
van Vadain te verhogen. Je zoekt out of the box naar oplossingen en
bent de verbindende factor als het gaat om ontwikkelen van
(technische) toepassingen voor je stakeholders. Je werkt vanuit het
hoofdkantoor in Genemuiden maar bent ook internationaal actief. Je
stemt je ideeën af met het MT.
Wat breng je mee?
Je hebt een relevante technische opleiding genoten op HBO of WO
niveau, bijvoorbeeld Industrieel Ontwerpen of vergelijkbaar. Je hebt
ruime ervaring in een vergelijkbare functie. Dankzij jouw ervaring,
inzicht, creativiteit en je pragmatische en creatieve aanpak ben je in
staat om meerdere lopende projecten tegelijk te managen. Je kunt op
diverse niveaus goed communiceren, denk dan aan klanten, de
productie en ook de directie. Je bent in staat om draagvlak te bouwen
voor je ideeën. Om als bedrijf invulling te kunnen geven en het blijven
ontwikkelen van de strategie ben je een gelijkwaardige gesprekspartner
binnen het MT. In deze universele baan is het tevens belangrijk om
commercieel inzicht te hebben, ook spreek en schrijf je goed Nederlands
en Engels.
Wat bieden we?
Je houdt je bezig met unieke projecten in een collegiale, internationale
en informele prettige werksfeer en ben je onderdeel van een
toonaangevend en bijzonder internationaal bedrijf. Je krijgt een
zelfstandige en afwisselende baan met veel uitdaging en ruimte voor
eigen ideeën en ondernemerschap. Je werkt binnen een groeiende,
innoverende organisatie die volop in beweging is. Hiervoor ontvang je
een marktconform salaris en prima aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Ook horen hier een mobiele telefoon, laptop en auto van de zaak bij.
Hoe solliciteer je?
Is je interesse gewekt? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je
motivatiebrief met CV naar adoedens@venture-group.nl t.a.v. Alida
Doedens, afdeling P&O. Voor vragen of aanvullende informatie kun je
contact opnemen met Jeanet Kroek, HR adviseur op telefoonnummer
038 385 50 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

