Productmanager Dataoplossingen
Agribusiness
AgriSyst
AgriSyst richt zich op het professionaliseren van managementinformatie voor bedrijven in de
agrifood sector. AgriSyst ontwikkelt en implementeert voor met name de varkensketen (zowel
primaire producenten, toeleveranciers en afnemers) praktische oplossingen op het gebied van
informatiemanagement, dataverwerking en andere ICT-vraagstukken. AgriSyst houdt zich
actief bezig met vernieuwende technologieën als deep learning, video imaging, RFID en data
analyse.
Functie-omschrijving
Voor ons salesteam zijn we op zoek naar een enthousiaste productmanager, wiens
werkzaamheden o.a. zullen bestaan uit:
-

managen van de kwaliteit van een bestaande producten.
in teamverband ontwikkelen van nieuwe producten op het gebied van data
oplossingen ter ondersteuning van productie- en ketenmanagement.
plannen, organiseren en opleveren van nieuwe producten en projecten.
onderhouden van contacten met individuele klanten, instituten en bedrijven

Als productmanager maak je deel uit van het sales en marketing team en ondersteun je het
ontwikkelteam.
Functie-eisen
Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste HBO-er of WO-er (net of bijna
afgestudeerde HBO-ers/WO-ers zullen ook voldoende uitdaging vinden binnen ons
snelgroeiende bedrijf).
Functie:
- Minimaal HBO werk en denk niveau
- Gevoel voor de agrarische sector is een voordeel in je contacten met onze klanten
- Interesse in automatisering en gevoel voor cijfers zijn voor het invullen van deze functie
noodzakelijk
- Beheersing van Engels is noodzakelijk, Beheersing van Duits is gewenst.
Aangeboden
De doelstelling van AgriSyst is om in de komende jaren te blijven groeien door o.a. sterke
uitbreiding in het buitenland. Dit betekent voor onze medewerkers dat we een dynamische
werkomgeving kunnen bieden met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Financiële
vergoeding en secundaire arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij ervaring en werkzaamheden.
Informatie en sollicitatie
Herken je je in het profiel, dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en CV. Voor meer
informatie over de functie of ons bedrijf, kun je contact opnemen met Twan van Dijk 0624626553. Je sollicitatie kun je per email sturen aan: twan@agrisyst.com
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Acquisitie op basis van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld!

