
Product Manager
Spontane goal-getter met oog voor design en technologie

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Multifunctionele schakelaars, 
elegante iPad houders, verfijnde stopcontacten, subtiele trapverlichting en zelfs 
een eigen design app: Basalte Home. Internationaal erkende producten die 
jaarlijks bekroond worden met meerdere designawards. Wereldwijd bedienen 
filmsterren, dj’s en topvoetballers hun intelligente woning met onze technologie. 
Alle producten worden tot in de fijnste details ontworpen en met de hand 
gemaakt. Puur Belgisch vakmanschap!

Eenvoud, transparantie, focus en duurzaamheid. De vier pijlers van ons DNA die 
bepalen hoe we werken en communiceren. Het is ons doel om op deze manier 
een sterk internationaal designmerk voor slimme woningen uit te bouwen. 
Dankzij onze blijvende groei en ambitieuze mindset zijn we steeds op zoek naar 
getalenteerde professionals met de juiste motivatie. Ons gloednieuw design 
hoofdkantoor is bijna klaar en we kijken ernaar uit om daar onze nieuwe product 
manager te verwelkomen!  

When your values are clear to you, 
making decisions becomes easier

Roy E. Disney

In deze rol heb je de kans om...
...de volledige productcyclus bij Basalte van A tot Z onder handen te nemen. 
Dankzij jouw honger naar vernieuwing en verbetering voel je je als een vis 
in het water binnen onze organisatie. Met jouw commerciële en technische 
competenties vorm je een belangrijke schakel bij de ontwikkeling van ons 
productportfolio. Je bent de drijvende kracht achter het optimale levenstraject 
van alle nieuwe en bestaande producten in ons uitgebreid gamma en je hebt er 
geen probleem mee om op elk moment het overzicht te bewaren. 
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Je bent verantwoordelijk voor… 
 de ontwikkeling en de uitvoering van de product levenscyclus van het   
 volledige Basalte gamma.
 verbeteringen van onze bestaande producten enerzijds, anderzijds   
 kijk je met een nieuwsgierige blik naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen en  
 kansen in de markt.
 het op poten zetten van een ‘go-to-market’ en ‘end-of-life’ beleid van  
 onze producten aan de hand van marktanalyses.
 het ontvangen van input van zowel het sales team, het technical support  
 team als van onze klanten. Hierbij doe je beroep op jouw communicatieve  
 en luistervaardige competenties.
 een nauwe samenwerking met het engineeringsteam en productieteam  
 om het productbeleid uit te werken. Hierbij doe je beroep op jouw   
 technische vaardigheden.
 de kostcalculatie aan de hand van jouw analytische blik, ook het bepalen  
 van de prijszetting is kinderspel voor jou.

Passie, toewijding en vakmanschap
Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team van basaltians waar 
innovatie en verbondenheid belangrijke drijfveren zijn. Jouw functie vervult een 
cruciale rol tijdens het groeiproces van onze organisatie. Hierbij is het belangrijk 
goede relaties op te bouwen met zowel collega’s als externe partners. 

Je blinkt uit in volgende zaken…

 je hebt een bachelor- of masterdiploma en je kan steunen op een aantal  
 jaar ervaring.
 je hebt bij voorkeur reeds gewerkt in een gelijkaardige sector.
 je hebt grote interesse in de Europese en de Amerikaanse markt.
 je bent commercieel ingesteld en gebruikt jouw organiserend talent om  
 taken tot een goed einde te brengen.
 je kan moeilijke zaken eenvoudig en gestructureerd over brengen.
 op analytisch vlak ben je zeer sterk en je bent een beslissingsnemer met  
 een echte afvinkmentaliteit.
 dankzij jouw positieve en enthousiaste ingesteldheid kan je andere   
 mensen overtuigen en motiveren.
 je volgt technische ontwikkelingen nauw op en hebt bij voorkeur een   
 passie voor alle technologieën in de slimme woning (verlichting, muziek,  
 beveiliging, deurtelefonie, ...).
 je spreekt vloeiend Engels en Nederlands, kennis Duits is een pluspunt.

In ruil hiervoor bieden wij...
...een boeiende en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen 
een hoogtechnologisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een 
dynamische werksfeer met no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor 
initiatief. Hierop volgt een marktconforme verloning die aangevuld wordt door 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-
werkvergoeding en een bonus. We voorzien 26 vakantiedagen. Je kan dagelijks 
genieten van een tas soep of een stuk vers fruit. Uiteraard voorzien we de nodige 
ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job. 

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team! 
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