Product marketing medewerker

Voor deze nieuwe functie zoeken wij een innovatieve, commercieel ingestelde product marketing
medewerker.
Naast een aantal vast uit te voeren taken, komen er gave uitdagingen op je pad waardoor geen dag
hetzelfde is. Je werkt in een leerzame omgeving waar je jouw ideeën kwijt kunt, maar waar je jezelf ook
zeker kunt ontplooien.

Wat ga je doen?
Als product marketing medewerker ben je verantwoordelijk voor het succes van een product. Vanaf
ontwikkeling en productie tot en met de marketing ben je betrokken bij een product. Je richt je niet slechts
op één onderdeel van het productieproces, maar blijft bij de hele productketen betrokken.
Je draait mee in het product team; van het ontwikkelen en bewaken van styleguides, het opmaken van
artwork voor onze producten, tot het up to date houden van onze productdossiers.
Daarnaast initieer je marketingactiviteiten, product specifieke acties en campagnes en ondersteun je het
commercieel team met producttrainingen en PR-activiteiten.

Wie ben jij?
Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Marketing of Commercie. Je hebt bewezen ervaring in
product management (minimaal 4 jaar).
Je hebt kennis van en een duidelijke visie op product marketing management, bij voorkeur op het gebied
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, en weet deze te vertalen naar korte en lange termijn plannen en
herkenbare acties.
Je bent een creatieve, ondernemende allrounder met een “getting things done” mentaliteit.

Wie zijn wij?
Hawedo B.V. is importeur en totaalleverancier van werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en
werkkleding. Hawedo B.V. is opgericht in 1945 en heeft een vooraanstaande positie ingenomen op het
gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
Middels wereldwijde samenwerking met toeleveranciers, biedt Hawedo B.V. vanuit haar magazijn in
Dongen een breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen door geheel Europa.
Zoek jij een uitdagende functie in een familiebedrijf waar hard wordt gewerkt, een informeel
ondernemende cultuur heerst en kwaliteit en dienstverlening hoog in het vaandel staan?
Stuur dan je CV naar: Hawedo B.V., T.a.v. Paul Hoosemans, paul@hawedo.com
In Safety we do…How about you?

