
 
 
 
 
 

 
 
Euroboor B.V. is producent van kernboormachines en aanverwante producten voor de 
verspanende industrie. Sinds de oprichting in 1977 heeft ons familiebedrijf zich ontwikkeld tot 
marktleider binnen de Benelux en zijn we inmiddels actief in meer dan 70 landen. Het 
hoofdkantoor van Euroboor BV is gevestigd in Zoetermeer. Daarnaast hebben we op verschillende 
continenten eigen vestigingen en werken we nauw samen met importeurs en dealernetwerken 
wereldwijd. We hebben een helder beeld waar we in de wereldmarkt willen staan en hoe we daar 
gaan komen. Onze ambities zijn nog steeds groot. 
Ter versterking van de vestiging in Nederland is Euroboor B.V. op zoek naar een commercieel en 
ervaren 
 

Junior Product Manager M/V 
Fulltime 

 

Functie: 
De Junior Product Manager geeft ondersteuning aan de Product Manager bij alle voorkomende 
werkzaamheden. Zijn/haar werkzaamheden bestaan uit o.a.: 
 

• Het mede onderhouden van productinformatie en -documentatie; 
• Opvolgen van actiepunten bij productontwikkeling en kwaliteit; 
• Markt- en concurrentieonderzoek; 
• Verkoopanalyses; 
• Zelfstandig uitvoeren van diverse kleinschalige projecten; 
• Assisteren bij testen, fotograferen en filmen. 

 
Je rapporteert aan de Product Manager. 
 

 
Competenties:  

 
• Enthousiaste M/V; 
• MTS met commerciële affiniteit, of MEAO met technische affiniteit; 
• 3-5 jaar werkervaring in maakindustrie (metaal/elektrotechniek/machinebouw); 
• Communiceert makkelijk met collega’s, klanten en leveranciers; 
• Goed georganiseerd, oplossend denkvermogen, flexibel; proactief. 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Kunnen werken met ERP systemen; 
• Meerdere projecten tegelijk aankunnen; 

 
 
Arbeidsvoorwaarden: 

 
• Een marktconform salaris; 



 
 
 
 
 
 
• Een leuke, interessante baan in een sterk groeiende, internationale organisatie 
• Een prettige, informele werkomgeving met leuke collega’s 
• De ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
• Dienstverband opbouw: 3 maanden – 6 of 12 maanden – vast contract; 
• Deelname aan het pensioenplan; 

 
 
 
Interesse? 
Voor informatie over deze vacature of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met  
Loes Schut, HR Manager, te bereiken onder telefoonnummer 079 – 20 200 11. 
Sollicitatiebrief voorzien van CV kan je zenden aan l.schut@euroboor.com 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.euroboor.com 


