
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

ETS SPOOR IS OP ZOEK NAAR TOPTALENT. 
 
ETS Spoor is een dynamisch bedrijf uit Purmerend dat producten en diensten levert voor de 
railinfra sector. ETS Spoor kenmerkt zoch als jonge, dynamische en internionale organisatie 
die zich snel ontwikkelt. In verband met de uitbreiding van ons portfolio zijn wij op zoek naar 
een leuke spontane collega, ter versterking van ons team. 
 
 

(JUNIOR) PRODUCT-/PROJECTMANAGER (full time)  
EEN ENTHOUSIASTE HBO-ER MET AFFINITEIT VOOR TECHNIEK EN COMMERCIE 

 

Bedrijfsprofiel: 
Wij zoeken een gedreven en ondernemende (junior) product / -projectmanager, die zelf ook het 
voortouw neemt en de commerciële lange termijn doelstellingen niet uit het oog verliest. Je levert je 
bijdrage aan de productontwikkeling en weet klanten te adviseren in hun keuze. Een energiek no-
nonsense persoon met technische kennis in de breedste zin van het woord, met gevoel voor 
commercie. Jij bent dagelijks bezig om in te spelen op de actuele markt- en productontwikkelingen en 
onderhoudt hiervoor contact met zowel klant als leverancier. Daarnaast weet jij middels je eigen 
kennis en charisma onze klanten te enthousiasmeren en te ondersteunen, opdat jouw doelstellingen 
gerealiseerd worden. Succes wordt bereikt doordat jij een essentiële rol speelt in het positioneren van 
onze producten in de markt. 

 
Taakomschrijving: 
De junior product-/projectmanager voert onder andere de volgende taken uit:  
 

 Klantbehoeftes vertalen naar een oplossing in de vorm van een product of dienstverlening 

 Klanten voorzien van technische uitleg over producten en diensten 

 Relatiebeheer / accountmanagement 

 Technische documentatie verzorgen en afstemmen met de fabrikant 

 Contacten onderhouden met internationale fabrieken (en tevens jaarlijks enkele bezoeken) 

 Zorgdragen voor de kwaliteitswaarborging 

 Certificeren en marktgereed maken van nieuwe producten voor de Nederlandse markt 

 Opdrachten met een projectmatig karakter begeleiden van aanvraag tot oplevering  
 

Functie eisen:                                                                                                                                       
 Werkervaring van 2 tot 5 jaar is een pré, maar starters kunnen ook reageren 

 Minimaal een opleiding op HBO-niveau afgerond (bij voorkeur technisch bijv. HTS-CT, WTB, 
bouwmanagement, railbouwkunde, technische bedrijfskunde) 

 Je beschikt over commercieel inzicht en hebt een goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Duits en/of Engels is een pré, of je bent bereid tot 
het volgen van een cursus Duits. 

 
Wij bieden: 
Prima arbeidsvoorwaarden en ruimte voor initiatief, creativiteit en innovatie. Een afwisselende maar 
resultaatgerichte werkomgeving met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van 
een jong, dynamisch team dat nauw samenwerkt. Kortom een baan waar eigen inbreng wordt 
gewaardeerd en je niet alleen technisch, maar ook commercieel en communicatief bezig kunt zijn. 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar rianne@etsspoor.nl. 
 

 
ETS Spoor BV 
T.a.v. Rianne van der Schaaf 
Einsteinstraat 100 
1446 VG Purmerend 
 
KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ETSSPOOR.NL 

http://www.etsspoor.nl/

