Technical Consultant / Productmanager bij Isolectra
Ben jij de technische schakel tussen klanten en collega’s? Ga jij een stapje verder om voor je klant met
de beste oplossing te komen? Wil jij werken in een snelgroeiend en ontwikkelend bedrijf? Dan ben jij
misschien onze nieuwe collega!
Dit ga je doen als Technical Consultant en Productmanager
In deze functie ben je de technische spil tussen je klanten en je collega’s. Je adviseert en neemt in de
verschillende fases van het commerciële traject de techniek voor je rekening. Je bent onderdeel van een team
van nog 3 Technical Consultants en 2 Productmanagers.
Kernactiviteiten:
●

Je inventariseert en analyseert technische vraagstukken voor de klant;

●

Je werkt oplossingen uit en onderbouwt deze: je maakt een voorontwerp voorzien van blokschema’s,
functionele specificaties en systeembeschrijvingen;

●

Je maakt technische offertes die beantwoorden aan de vraag van de klant;

●

Je toetst de kwaliteit en periodiek de marktconformiteit van de offertes;

●

Je bewaakt je eigen werkplanning en deadlines;

●

Je draagt zorg voor het opstellen, bijhouden en rapporteren van het relevante offerteportfolio;

●

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van het verkoopdossier;

●

Je biedt ondersteuning aan collega consultants en accountmanagers bij de uitwerking van complexe,
multidisciplinaire vraagstukken;

●

Je volgt ontwikkelingen bij de klant, in de markt en bij de fabrikant

●

Verzorgt zowel in- als externe trainingen en biedt technische ondersteuning bij gecompliceerde
vraagstukken

●

Verzorgt input voor het marketingplan

●

Heeft een signalerende functie en beheert de productlevenscyclus (o.a het uitfaseren van verouderde
producten en de introductie van nieuwe)

●

Voorziet de organisatie van informatie over (nieuwe) trends en ontwikkelingen

●

Voorziet de organisatie van informatie over (nieuwe) productontwikkelingen bij leveranciers

●

Beheert en actualiseert productinformatie, tools en communicatiemiddelen voor zowel in- als externe
doeleinden

●

Doet voorstellen in het vast te stellen prijsbeleid

●

Onderhoudt contacten met leveranciers, normcommissies en belangrijke partijen in de markt

●

Monitort de realisatie van (financiële) doelstellingen en signaleert waar nodig voor de productgroepen

●

Ziet kansen en denkt in oplossingen

●

Ondersteunen van productinformatie middels leveren van (technische) content

●

Gevoel voor pionieren alsmede passend in een innovatieve en snel veranderende organisatie

Om dit werk te kunnen doen, moet je het volgende hebben en/of kunnen:

●

MTS/HTS elektrotechniek met een aantal jaren werkervaring;

●

Commerciële, klantgerichte instelling;

●

Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden;

●

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

●

Mondelinge beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.

Dit zijn wij
Isolectra is, sinds haar oprichting in 1949, een begrip geworden in de Nederlandse installatiemarkt. In de kern
zijn wij een technische handelsorganisatie, die geen enkele concessie doet aan kwaliteit van techniek en proces.
Met een duidelijke focus op een gespecialiseerd portfolio voor installateurs, kasten- en paneelbouwers en
fabrikanten in de elektrotechniek. Wij zijn marktleider in Nederland op het gebied van stekerbare Installaties
voor 230V, DC, aanwezigheidsdetectie, tuinbouwverlichting en Bureau Electrificatie.
Wij hebben onze kennis van de juiste toepassing van onze techniek nog verder vergroot. Kennis die we graag
delen en inzetten bij complexe engineering of voor training van onze klanten. Kennis die ook de basis vormt
voor voortdurende innovatie.
Innovatie, die wij drijven en stimuleren, omdat stilstand achteruitgang is.
Dit bieden wij jou:
●
●
●
●
●

Een marktconform salaris met prima secundaire voorwaarden;
Ca. 35 gedreven collega’s
Wij bevinden ons op een toplocatie, in het World Port Center
Uitgebreide mogelijkheden om trainingen/opleidingen te volgen;
Verder krijg je een telefoon en laptop tot je beschikking

