Vacature
Beterbad / Xenz is per direct op zoek naar een:

Manager Techniek & Productontwikkeling (m/v)
Wie ben jij?
Weet jij als geen ander hoe je alle ballen in de lucht moet houden en zit denken in
mogelijkheden in jouw DNA ? Weet jij op basis van je brede technische kennis verkregen
door opleiding (minimaal HBO), ervaring én aan de hand van jou sterke communicatieve
vaardigheden de organisatie naar een hoger niveau te tillen ? Als je met ons de uitdaging
aangaat dan bouwen we samen aan jouw persoonlijke groei en aan verdere groei van ons
bedrijf.
Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren en afhandelen van technische uitdagingen,
ontwikkel je nieuwe producten en ben je bezig met het door ontwikkelen van bestaande
producten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een eenduidige productdocumentatie en
borg je processen. Tevens ben je aanspreekpunt voor het beheer van het gebouw,
installaties en machines. Je komt te werken in een dynamische omgeving van een sanitair
gerelateerd productiebedrijf, service bedrijf en groothandel. En zo kom je aanraking met
alles wat een badkamer mooi maakt.
Wat neem jij mee?
Je hebt ervaring opgedaan in een maak omgeving. Je communiceert makkelijk op
verschillende niveaus. Met het management, leveranciers (in verschillende talen) en
bijvoorbeeld met externen van TNO. Je hebt een hands-on mentaliteit, neemt je
verantwoordelijkheid en een primaire focus op de allerhoogste productkwaliteit met een
bijpassende gezonde ambitie.
Wat krijg je er voor terug?
Een brede technische rol als manager, hét technische aanspreekpunt voor de organisatie en
lid van het MT. Je krijgt voldoende ruimte voor eigen initiatief in een financieel gezond
bedrijf met ambitie en continuïteit. En dat in combinatie met een informele werksfeer en
korte communicatielijnen. Het is een zelfstandige baan met een goed salaris, met een
(uniek) premievrij pensioen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We zetten in op een
aanstelling voor langere tijd.
Spreekt jou dit aan?
Herken jij je in bovenstaande omschrijving en krijg je zin om bij ons aan het werk te gaan ?
Mail dan je motivatie en CV naar info@beterbad.nl tav Dhr M. ter Meer (Financieel
Directeur)
Wie weet word jij onze nieuwe collega !

