
 

 

 

 

VACATURE: Product Manager Plaatmaterialen 
 

Triplaco is een kerngezonde en familiaal geleide onderneming, actief in de productie en distributie van 
hoogwaardig decoratief en functioneel plaatmateriaal voor interieur en exterieur. Sinds 1890 verdienen wij 
elke dag opnieuw het vertrouwen van onze klanten dankzij onze focus op sterke producten, onze 
klantgerichte houding en onze intense samenwerking met interieurarchitecten. 

Ter versterking van onze sales- en marketingafdeling zoeken wij een enthousiaste Product Manager 
plaatmaterialen. 
 

 Functie  
• Als Product Manager beheer je het productassortiment van functioneel en decoratief 

plaatmateriaal  
• Binnen onze organisatie ben jij onze productspecialist en breng je jouw product-en marktkennis 

over op de collega’s 
• Je volgt trends en ontwikkelingen van dichtbij en speelt hierop in 
• Als Product Manager werk je intens samen met het Sales & Marketing team. Op basis van je kennis 

van de markt en je productkennis zet je commerciële campagnes op. Samen met de 
communicatieverantwoordelijke koppel je daar de juiste communicaties aan. 

• Je volgt de prestaties van de verschillende productgroepen cijfermatig op en stelt campagnes op 
waar nodig. 

• Je rapporteert aan de commercieel directeur  
 
 
Profiel  

• Technisch commercieel: naast jouw technische kennis heb je een gezonde dosis commerciële flair. 
• Interesse/affiniteit met interieur, meubel of houtindustrie is een must  
• Je hebt een master diploma en bent cijfermatig sterk. Vertrekkende uit data, vertaal je die in 

concrete inzichten in actiepunten 
• Je werkt georganiseerd, zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt  
• Niettegenstaande je zelfstandig werkt, ben je een echte teamplayer: je bent een netwerker binnen 

de organisatie, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en neemt graag 
verantwoordelijkheid op 

• je hebt talent voor planning en organisatie 
• je bent ambitieus en gemotiveerd om onze doelstellingen als team te realiseren 
• Je standplaats is Harelbeke.  

 
 
Aanbod 
Wij bieden een gevarieerde functie waarbij initiatief, commercialiteit, organisatie en teamwork 
gecombineerd worden. Dit binnen een sterke en dynamische KMO waar open communicatie en een no-
nonsens aanpak met vlakke organisatie aan de orde is.  
Alsook een competitief verloningspakket volgens competenties en ervaring, inclusief bedrijfswagen met 
tankkaart, gsm, laptop en groepsverzekering 

 
Solliciteren 
Stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar hr@triplaco.be  


