PRODUCTMANAGER
Sleutelfunctie in platte organisatie, locatie hoofdkantoor in Delft
Gasco Nederland NV is een gerenommeerde distributeur van koudemiddelen,
industriële gassen, koudedragers, reinigingsmiddelen, oliën, etc. en is met name gericht
op de professionele koeltechnische en airconditioning markt.
Gasco behoort tot het middelgroot internationaal familieconcern Dehon Group met hoge
sociale standaarden. Bij Gasco Nederland NV werken ongeveer 25 medewerkers in
Nederland en Duitsland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Delft.

Dit is jouw werk

Jij bent echt een “Zwitsers zakmes” die diversiteit zoekt in het werk. Deze gecombineerde
functie in een internationaal bedrijf is dus jouw nieuwe baan. Een snufje supply chain,
logistieke planning, inkoop en productmanagement met een commerciële bril. Je werkt in
een klein pragmatisch team samen van strategie tot uitvoering. Het is fijn als je de techniek
snapt (koeltechniek / airco / lassen). Het zwaartepunt ligt daar niet.
Elke maandag heb je overleg met het moeder bedrijf. Alle activiteiten met betrekking tot
inkoop, planning en productmanagement voor Gasco Benelux coördineer jij. Je werkt samen
met het sales team, marketing manager Tosca en rapporteert aan directeur Anné.

Jij bent onze ideale kandidaat

Je bent een autonome werker en straalt autoriteit uit. Jij bent organisatie sensitief en een
natuurlijk leider. Op jou eigen en accurate wijze coördineer jij interne en externe
samenwerking. Voor jou een peulenschilletje omdat je breed door de organisatie in processen
kan denken. Je bent een betrokken mens en een team-player. Je hebt hbo of WO werk en
denkniveau of je hebt een relevante opleiding en werkervaring. Je beheerst zowel de
Nederlandse als de Engelse taal. Wij vinden een gezonde work-life balance belangrijk en
daarom woon jij op reisafstand van omgeving Delft Zuid.

Een mooi aanbod!

✓ fulltime functie en direct een vaste aanstelling;
✓ elke dag nieuwe uitdagingen, leuke collega’s, een internationale setting in een gezond en

stabiel bedrijf;
✓ uitstekende salariëring, mobiel en laptop;
✓ reële carrière mogelijkheden, indien gewenst ook internationaal;
✓ 2 dagen hybride is bespreekbaar.

Interesse?

Stuur jouw cv en motivatie naar floortje@xcdes.nl Wil je meer informatie; neem contact op
met Anné Bos, directeur, telefoonnummer 06 53993301.

