
 
 
 
 
 

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 B.V. 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 gemotiveerde en 
proactieve 
 

Product Manager M/V 
Fulltime 

Functie: 
De Product Manager is verantwoordelijk voor het uitbreiden, verbeteren en onderhouden van een 
deel van ons huidig assortiment. Hieronder valt de aansturing van product- en verpakkings- 
ontwikkeling, contact met de eigen fabriek en leveranciers in het buitenland, en het beheer van 
productgegevens ten behoeve van productie, inkoop, voorraad en planning i.s.m. de Supply Chain 
Manager. Daarnaast voedt de Product Manager de afdeling Marketing (denk aan 
productintroducties, promoties, web, catalogus) en ondersteunt de afdeling Sales bij technische 
vraagstukken en klant specifieke projecten. De Product Manager schakelt met de Branch Managers 
om te weten wat er in de verschillende markten speelt en welke producten wel of niet over de 
verschillende branches geïntroduceerd dienen te worden. De Product Manager bekleedt hierbij een 
sturende rol.  
 
Je rapporteert aan de Senior Product Manager. 
 
Product management 

• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en functionele werking van het product 
• Zorgt voor communicatie over de ontwikkeling en voortgang van nieuwe producten én/of 

upgrades naar alle vestigingen; 
• Bij eventuele issues m.b.t. de functionele werking van geleverde producten, breng je de 

oorzaak in kaart, stel je verbeteracties vast en coördineer je deze; 
• Je bewaakt dat de geleverde producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen,  

certificeringen en wetgeving en je stuurt zo nodig de technische afdeling aan bij 
kwaliteitsissues; 

• Je bent verantwoordelijk voor product life cycle management en volgt de relevante 
ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze tijdig naar product aanpassingen en 
verbeteringen; 

• Je bent (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kostprijs van Euroboor 
producten; 

• Je managet de informatiestroom over de nieuwe producten/upgrades voor de gehele 
organisatie.  
 

 



Product development 
• Je vertaalt nieuwe ideeën en wensen naar product oplossingen en werkt deze uit in 

behoeften en specificaties; 
• Je stelt kwaliteitscriteria op waaraan (nieuwe) producten moeten voldoen; 
• Je draagt proactief concrete product verbetervoorstellen voor t.b.v. kostenreductie en  

het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van de producten; 
• Je volgt marktontwikkelingen op gebied van o.a. machines en accessoires op de voet en 

vertaalt deze naar korte en middellange termijn mogelijkheden voor de product 
ontwikkeling; 

• Je managet de ontwikkelingen als project, en stuurt daarbij de betrokken afdelingen, 
vestigingen en partijen aan. 

 
Competenties:  
 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (kennis 

van overige talen is een pré); 
• Kunnen werken met ERP systemen; 
• Gevorderde handigheid met MS Office (Word, Excel, PowerPoint) en Adobe Acrobat; 
• Een pragmatische insteek en eigen inbreng; 
• Structureel en planmatig kunnen werken; 
• Oog voor detail; 
• Bereid af en toe te reizen; 
• Beurzen meedraaien zowel nationaal als internationaal; 
• Meerdere projecten tegelijk aankunnen; 
• Een ambitieuze, doelgerichte werkinstelling; 
• Affiniteit met techniek en gereedschappen is een vereiste. 
 
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; 
• 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 


