
Voor Blaupunkt Robotics zijn wij op zoek naar een Product Marketeer die

blij wordt van productontwikkeling én marketing. Je komt te werken in een

energiek, enthousiast en kleinschalig team waar volop ruimte is om jezelf te

ontwikkelen en het voortouw te nemen. Gegarandeerd geen stoffige baan!

PRODUCT 
MARKETEER

WE WOULD MAKE 
A GREAT TEAM

MAIL JE MOTIVATIE EN CV NAAR INFO@PLANTOTPLANNING.NL 
OF NEEM CONTACT OP VIA 06-38 38 46 36.

G E Z O C H T :



Je wordt de product specialist op het gebied van schoonmaakrobots. Je inventariseert vraag

en aanbod, trends en ontwikkelingen en voert marktonderzoeken uit. Deze inzichten vertaal jij

door naar productontwikkelingen waarmee wij met onze Blaupunkt robots het verschil gaan

maken. Ook snap jij hoe onze robots het beste verkocht kunnen worden, onder andere via

verkooppartners als Bol.com, Coolblue en Amazon. Je adviseert over de beste product

positionering in de markt en je verdiept je in de daarbij behorende doelgroep. Je overtuigt

deze doelgroep met pakkende content op onze social media kanalen, onze website,

marketplaces en via cross-mediale campagnes. Daarnaast geef je met collega’s invulling aan

het marketing jaarplan, de commerciële doelstellingen en zorg je er samen met externe

partners voor dat de geplande activiteiten ook echt gebeuren. Dankzij jou zijn onze producten

(online) zichtbaar, is de productinformatie up-to-date en geef jij met onze onderscheidende

producten en communicatie de consumenten stof tot nadenken, want zo'n robot willen zij ook!

D I T  Z I E  J I J  W E L  Z I T T E N :

H I E R  H E R K E N  J I J  J E Z E L F  I N :

Ondernemend, jij wilt vooruit, net als onze robots

Analytisch, data zet jij om in acties 

Veroveraar, jij gaat voor het beste resultaat 

Online enthousiasteling, jij weet je weg wel te vinden 

Teamspeler, werken moet wel leuk zijn

2-5 jaar werkervaring, Hbo-niveau, beheerst Nederlands en Engels (Duits is een pre)

 
Een goed salaris met 25 vakantiedagen 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vanaf 20km 

Een kantoor op loopafstand van Eindhoven centrum 

Ongekend goede werksfeer met collega's waar je blij van wordt

Korting op de producten die we verkopen

Flexibele werktijden tussen de 32 en 40 uur per week 

Een flipperkast binnen handbereik om je energie kwijt te kunnen 

D I T  Z O E K  J I J  V E R D E R  I N  E E N  B A A N :

Blaupunkt staat al sinds 1924 voor betrouwbare Duitse kwaliteit. Met onze lijn van robotstofzuigers

en robots om ramen mee te wassen dragen we bij aan een schone leefomgeving waar jij geen

omkijken naar hebt. Met onze focus op productontwikkeling lopen wij voorop in de markt. Zo

hebben wij binnen 2 jaar al een groot marktaandeel veroverd in de Benelux. Online vind je ons met

positieve beoordelingen in de top posities terug. Wij staan voor een goede prijs en kwaliteit,

betrouwbaarheid en lange termijn relaties en daar zijn wij best trots op! Spreekt jou dit aan? 

Solliciteer via: info@plantotplanning.nl of 06-38 38 46 36.


