
 
Sta jij ’s morgens goedgezind op om verder in de levenscycli van producten te kunnen 

duiken? Ben jij een echte kei in het delen en verzamelen van productinformatie en zie jij snel 

innovatiekansen voor producten? Ben jij een teamspeler en een sleutelfiguur in 

verbondenheid tussen afdelingen? Dan maken we graag kennis met jou!  

Om onze wereldwijde positie verder uit te bouwen en aan de specifieke klantbehoefte te 

kunnen blijven voldoen, willen we graag ons team versterken met een enthousiaste en 

ambitieuze fulltime 

Product Innovatie Manager 

Je bent betrokken bij de complete levenscyclus van een product en vormt daarbij de verbindende 

schakel tussen de betrokken afdelingen. Je bent hét interne en externe aanspreekpunt voor nieuwe 

producten In de ontwikkelfase, bijvoorbeeld, heb je nauw contact met de R&D- en productieafdeling. 

Hierdoor ben je vanaf het begin op de hoogte van de ontwikkeling van een nieuw product en ken je 

het verhaal achter het product. Je draagt ook zelf bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten, 

doordat je signalen vanuit de markt oppikt en deelt met de afdeling R&D. Je bent daarmee een 

belangrijke aanjager van innovatie. 

Op deze manier weet je enorm veel over onze producten te vertellen in het Nederlands, Engels en 

Frans en dat doe je dan ook graag! Je bent namelijk verantwoordelijk voor de overdracht van kennis 

richting collega’s én klanten. In de introductiefase van het product train jij de commerciële 

medewerkers van onze vestigingen (zowel sales als klantenservice), zodat iedereen het product goed 

kent voordat het gelanceerd wordt. Bij de lancering van het product neem je zelf het voortouw. Je hebt 

contact met klanten om hen te informeren over het nieuwe product en je bent ook op evenementen 

aanwezig om het nieuwe product te promoten. Relevante communicatie met klanten leg je vast in 

HubSpot CRM en je maakt taken aan voor de opvolging van afspraken met klanten. Na de lancering 

van het product, verzamel je signalen vanuit de markt en koppel je deze terug aan R&D. Hiermee stel 

je R&D in staat om eventuele aanpassingen aan het product te doen. Tot slot houd je de verkoop van 

nieuwe producten nauwlettend in de gaten en stuur je bij waar nodig. Je analyseert daartoe regelmatig 

verkooprapportages en informeert interne stakeholders. 
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Wat hebben wij te bieden? 

• Een veelzijdige leidinggevende functie van 40 uur per week, waarin jouw creativiteit 
en initiatieven ruimte krijgen; 

• Je maakt deel uit van een kwaliteitsbewust team binnen een zelfstandig en solide 
bedrijf; 

• Een inspirerende werkomgeving in een platte organisatie met korte lijnen; 

• Een prima salaris conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf; 

• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar; 

• Een reiskostenvergoeding vanaf 10 km enkele reis; 

• Een goede pensioenregeling; 

• Collectieve zorgverzekering; 

• Personeelskorting op ons assortiment. 
 

Over Kerckhaert 

Kerckhaert is ’s werelds grootste onafhankelijke hoefijzerproducent. Om zijn vooraanstaande 
positie te bereiken heeft het bedrijf altijd zijn kernwaarden voorop gesteld: de totale inzet 
voor dealers en compromisloze productinnovatie en -kwaliteit sinds de oprichting in 
Nederland in 1906. Beheerd door vier generaties van de familie Kerckhaert heeft het bedrijf 
altijd zijn voorsprong behouden, niet alleen door het herkennen van veranderingen in de 
markt, maar ook door trends te zetten voor anderen om te volgen. De eerste grote 
verandering kwam toen, door de komst van de auto, het paard gebruikt werd voor sport en 
recreatie in plaats van een primair vervoermiddel. Kerckhaert was de eerste die op deze 
verandering reageerde, door zijn assortiment van producten uit te breiden om aan de 
behoeften van de sportliefhebber te voldoen. Vandaag de dag, met meer dan 1500 
verschillende modellen in het Kerckhaert assortiment, en met de voortdurende invoering van 
nieuwe hoefijzers, blijft de Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek de leider in het veld. 
 
Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature van Product Innovatie Manager?  
Vul dan snel het sollicitatieformulier in en bezorg ons jouw motivatiebrief en CV!  
 

 

https://share.hsforms.com/141W5BzxmSs2FfDg0fbv_aA3k5pe

