
Productmanager divisie Camping Groothandel

ORGANISATIE
Gimeg Group BV is gespecialiseerd in kampeer- vrijetijds- en buitenartikelen die onder eigen merknamen gevoerd worden, zoals 
Gimeg, Travellife, Westfield, Mestic, Cosi en Livin’ flame. Gimeg Group ondersteunt de afzonderlijke merken met marketing-research, 
productontwikkeling, de zorg voor inkoop en logistiek en een overkoepelende aftersales- en reparatie afdeling. Vanuit ons modern 
magazijn worden dagelijks afnemers in de kampeer- en caravanbranche geleverd, alsmede retail ketens zoals Gamma, Karwei, 
Formido, Intratuin en Vrijbuiter. Gimeg Group BV, gevestigd in De Meern, biedt een uitdagende 2e stap in jouw carrière waarin jij je 
verder kunt ontwikkelen en waar jij een bijdrage kunt leveren aan de verdere professionalisering en groei van de organisatie. 

Verantwoordelijkheden
• Als productmanager heb je een actieve commerciële rol richting klanten.
• Je bent verantwoordelijk op product- en assortimentsniveau: je maakt voorstellen t.a.v. product- en assortimentswijziging, 

-sanering en –uitbreiding.
• Je verwerkt de administratie van nieuwe en bestaande artikelen.
• Je stelt zelfstandig actieplannen op en bewaakt deze voor onze klanten.
• Je verrijkt artikeldata met commerciële teksten, beelden en filmmateriaal.
• Samen met afdeling inkoop draag je zorg voor optimale beschikbaarheid van onze producten.
• Je werkt nauw samen met de afdeling Marketing & Communicatie en Sales voor de totstandkoming van sales- en 

marketingactiviteiten, zoals het voorbereiden van fotoshoots, beurzen, nieuwsbrieven / brochures en de website.
• Als productmanager rapporteer je aan en werk je nauw samen met de category manager.

MAAK JIJ 
ONZE MERKEN

NOG STERKER?

Word jij onze nieuwe
productmanager?
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FUNCTIE-EISEN

Opleiding en ervaring 
• HBO werk- en denk niveau.
• Ervaring in technische groothandel is een pré. 
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (NL, EN).
• Vaardigheid in Word en Excel.
• Ervaring met een CRM-systeem is een pré.

Relevante competenties
• Commercieel vermogen: je creëert zelf kansen en mogelijkheden om de verkoop te stimuleren.
• Kwaliteit: je bewaakt en legt processen vast en werkt continu aan verbetering.
• Innoverend vermogen: je bent op de hoogte van toekomstige trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen 

vakgebied en de eigen organisatie.
• Hands on mentaliteit: je houdt je aan deadlines en afspraken.
• Ontwikkelingsgericht: je volgt trainingen of neemt deel aan activiteiten om jezelf te ontwikkelen.
• Niemand hoeft jou aan te sporen, je bent een zelfstarter en denkt als een echte ondernemer. Daarnaast ben je creatief en denk 

je graag buiten de kaders om je doelstellingen te realiseren. Daar krijg je bij dit bedrijf alle ruimte voor. 

Arbeidsvoorwaarden
• Optimaal primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket
• Smartphone en laptop

Interesse?
Wil je meer informatie over bovenstaande functie? Neem dan contact op met Martijn de Boer: 030-6629500 of stuur jouw motivatie 
en CV naar: m.de.boer@gimeg.nl
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