Passie voor Koffie en Techniek
Elke dag weer genieten miljoenen mensen van koffie. En wij hebben jouw expertise als
product manager nodig, om dit dag in dag uit mogelijk te blijven maken!
In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste

PRODUCT MANAGER
Krijg jij energie van productontwikkeling en innovatie en ben jij in staat om klant wensen en
behoeftes om te zetten in product features en specificaties? Zie jij het als een uitdaging om
het huidige ETNA machine assortiment te optimaliseren en innoveren, waarbij klimaat
neutraal en CO2 neutraal ondernemen centraal staat? Dan hebben wij een fantastisch mooie
rol voor je binnen onze mooie en snelgroeiende organisatie.
Wat kan je als Product Manager zoals verwachten:
•
•
•
•
•

Benchmarking op basis van specificaties, features en prijzen;
Je maakt concurrentie analyses en hebt hierdoor een goed overzicht van onze
concurrenten;
Initiëren en implementeren van innovatie en renovatie projecten om het bestaande
portfolio te versterken;
Managen van kostprijs en waarde bepalingen;
Commercieel ondersteunen van R&D bij het ontwikkelen van patenten, IP en
onderscheidende technologische innovatie.

Wie ben jij?
Onze Product Manager heeft een positieve drive, is zelfstandig en heeft een gezonde dosis
overtuigingskracht. Je bent communicatief sterk. In een dynamische, technische,
commerciële omgeving voel jij jezelf thuis.
Je bent iedere dag bezig met hoe het beter kan. Je bent proactief, je weet goede ideeën om
te zetten naar de praktijk en natuurlijk ben je resultaatgericht.
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (technisch of commercieel);
Je hebt minimaal vijf jaar vakgerichte werkervaring;
Je stelt de klant centraal en kunt je inleven in zijn wensen;
Je hebt affiniteit met de producten uit onze branche;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•

Informele prettige werksfeer
Je wordt uitgedaagd
Je krijgt alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling

•
•
•

We bieden de typische Achterhoekse mentaliteit
Onbeperkte geur en smaak van koffie
Interessante arbeidsvoorwaarden

Ben jij die gedreven Product Manager die graag de touwtjes in handen heeft, toe is aan een
volgende stap in jouw carrière? Solliciteer dan op deze uitdagende vacature bij ETNA Coffee
Technologies in Doetinchem, via hrm@etna-ct.com of neem contact op met Anne
Sprenkelder voor vragen.
Over ETNA
ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert professionele koffiemachines en
verkoopt deze aan dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen
de service. Of het nu verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er
een heerlijke kop koffie, cappuccino of chocolade van. Dat is onze passie. En dat mag
iedereen proeven!
Ontwikkeld en geproduceerd in de Achterhoek
ETNA is gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. Dit
betekent dat de kwaliteit gewaarborgd is met 100% Nederlandse kwaliteit en vakmanschap.
De ETNA producten staan bekend om de hoge kwaliteit, lange levensduur en lage service
kosten. Onze passie leidt ertoe dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën,
componenten en materialen voor de perfecte kop koffie.
Via onze dealers vinden de koffiemachines hun weg naar de eindgebruikers in o.a. kantoren,
industrie en horecalocaties. In de afgelopen 25 jaar hebben wij een productportfolio
opgebouwd met koffiemachines die gebruik maken van 4 zettechnologieën. Door onze
expertise zal onze klant geen dag zonder koffie zitten.

