SANHA is een dynamische, internationale onderneming, met een
verkoop- en productieafdeling in Ternat. Wij zijn één van de belangrijkste
Europese fabrikanten van buisleidingsystemen voor sanitaire,
verwarming, gas en industriële toepassingen. Ons productportfolio
omvat fittingen en systeembuizen uit koper, koolstofstaal, RVS en
loodvrij siliciumbrons voor alle verbindingstechnieken.

In lijn met onze groeistrategie, versterken we ons team. We richten ons daarbij vooral op jonge en gemotiveerde
professionals. Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding:

Junior Product Manager (M/V)
(Fulltime 40u/week)
Je taak:

Profiel:

▪ Je bouwt een grondige kennis op van de markt en de
concurrentie in de verschillende marktsegmenten en
landen waar SANHA actief is;

▪

Min. bachelor met technisch inzicht/interesse en
feeling voor marketing;

▪

Proactieve en zelfstandige werkhouding;

▪ Je zorgt voor benchmarks met het oog op het positioneren
van toekomstige en huidige productportfolio’s;

▪

Stressbestendig en flexibel ingesteld;

▪

Teamplayer met een sterk
doorzettingsvermogen en goede planner;

▪

Vlotte communicatie in het Nederlands en
Frans. Engels en Duits is een pluspunt;

▪

Goede schriftelijke en mondelinge
communicatievaardigheden.

▪ Je volg alle stadia van de SANHA producten op de voet op.
Je beheert zelfstandig de projecten in samenwerking en ter
ondersteuning van onze Product Manager, waarbij de focus
ligt op productonderzoek en planning, productontwikkeling,
introductie op de markt en technische service na verkoop.
▪ Je voorziet het verkoopteam van de nodige technische
expertise om hen in staat te stellen het product aan de man
te brengen. Daarnaast zorg je voor gedrukt en elektronisch
promotiemateriaal, productopleidingen en technische
ondersteuning;
▪ Je assisteert bij het jaarlijks marketingplan, je volgt
internationale productcertificering op en je staat in voor het
creëren van technische productbeschrijvingen en catalogi;
▪ Je handelt als eerste referentiepunt voor alle
productgerelateerde vragen voor zowel de buiten- als
binnendienst. Je werkt daarbij in nauwe samenwerking met
de technische klantendienst in Duitsland.

Wij bieden:
▪ Een uitdagende en afwisselende functie met
ruimte voor ideeën en eigen inbreng ;
▪ Aangename werksfeer en een zeer
verantwoordelijke functie;
▪ Contract van onbepaalde duur met extralegale
voordelen en een marktconform salaris.

Junior Product Manager (M/V)

Ben je geïnteresseerd in de bovenbeschreven functie?
Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met CV naar:
SANHA Fittings B.V.B.A · Personeelsafdeling – Industrielaan 7 · 1740 Ternat · E-Mail:
Kristien.DeSchepper@sanha.com
www.sanha.be

