Uitgeverij Vanden Broele zoekt een
gedreven productmanager
Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk voor ons
Door jouw unieke gave om de externe en interne focus met elkaar te stroomlijnen creëer en beheer je slimme digitale
producten met echte toegevoegde waarde voor onze klanten.

Hier breng je je dagen met plezier mee door
Je bent de trekker in de verdere ontwikkeling van
onze digitale productenlijn, met (voorlopig)
eGovFlow, Verifieer en Akteloket als belangrijkste
merken;
Je detecteert markt- en productopportuniteiten, je
analyseert de noden van onze klanten en je vertaalt
die naar productontwikkeling;
Je staat in voor de opmaak en het beheer van de LTroadmap, je maakt businesscases en
productbeschrijvingen op;
Je identificeert business en operationele
requirements voor de producten;
Je staat in voor het projectmanagement van
productontwikkeling en -veranderingen gedurende
de implementatie;
Je werkt als facilitator tussen sales, marketing en
ontwikkeling en je bent de coach van het team.
Jouw talenten
Je hebt een sterk commercieel en strategisch
inzicht;
Je bent een enthousiaste bruggenbouwer met
overtuigingskracht: je brengt mensen bij elkaar
vanuit een inspirerende visie en LT-plan;
Je beschikt over stevige projectmanagementskills.

Je brengt deze ervaring, expertise of kennis aan
Je hebt een goed zicht op digitale ontwikkelingen in
de (overheids)markt;
Je hebt minstens 3 tot 5 jaar relevante ervaring in
productmanagement of R&D projectmanagement;
Je hebt een uitgebreide technische en ICT-kennis.

Je kiest voor Uitgeverij Vanden Broele want
Je houdt van de no-nonsenseaanpak van KMO’s;
Je werkt graag in een hecht en gemotiveerd team dat
er samen met jou voor wil gaan;
Je houdt ervan om jouw creativiteit af en toe eens de
vrije loop te laten gaan;
‘Komaf met Kafka’ is in jouw ogen niet enkel een
Radio 1-campagne: jij gelooft in een vlakke
organisatiestructuur waar vertrouwen centraal staat.

’t Is overal iets, maar...
Bij ons vind je (bijna) alles: autonomie, humor, een
evenwichtige work-life balance en creatieve collega’s;
Bij ons werk je niet voor niets;
Bij ons gaan we voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
Bij ons kan je je strijk laten doen;
Bij ons sta je nooit in de file op weg naar ’t werk;
Bij ons drink je gratis cappuccino (én latte macchiato
voor de hipsters onder ons).
Word jij de kers op onze taart?
Mail je CV naar Chloë en overtuig haar
op een originele manier dat jij de
persoon
bent die we zoeken.
E hr@vandenbroele.be
T 050 45 61 88
Of maak kennis met je COO Bram.
E bram.van.impe@vandenbroele.be
M 0477 63 38 69

