
 

 

 

 

WISA B.V., opgericht in 1865, ontwikkelt, produceert en verkoopt sanitaire producten.  

Groot geworden in sanitaire spoeltechniek, voert WISA tegenwoordig een compleet assortiment met 

onder andere spoelsystemen en toebehoren, keramiek, toiletzittingen en een wellness programma.  

Met een ontwikkelings- en productielocatie in Arnhem, verkoopkantoren in Nederland en Duitsland en een 

separate exportafdeling levert WISA wereldwijd kwaliteit en innovatie in sanitair.  

 

Sinds mei 2016 is WISA onderdeel van Fluidmaster Inc. Fluidmaster staat bekend om de superieure 

ontwikkeling van haar efficiënte en betrouwbare toiletonderdelen en heeft vestigingen in Noord-Amerika, 

Europa, China en Turkije. 

 

WISA streeft ernaar om jaarlijks te blijven groeien in omzet en daarom zijn wij ter uitbreiding van ons team 

opzoek naar een zelfstandige, commerciële en technisch vaardige:  

 

Product Manager 

 

Functie-inhoud: 

Als Product Manager maak je deel uit van ons Product Managementteam en ondersteunt samen met jouw 

collega’s de afdelingen R&D en Marketing met betrekking tot bestaande, gewijzigde en nieuwe 

product/marktcombinaties. Het betreft een veelzijdige functie waarbij je je bezig houdt met alle facetten 

van de ‘product lifecycle management’. Daarnaast ben je de schakel tussen productontwikkeling en 

verkoop waardoor je vrijwel met alle afdelingen binnen de organisatie contact hebt.   

 

Werkzaamheden: 

 Bewaking van het product en assortiment; voorbereiden en het doen van voorstellen t.a.v. product- en 

assortimentswijziging, -sanering en –uitbreiding; 

 Verantwoordelijk voor ontwikkeling en bewaking van verpakkingen; 

 Ondersteunen van Sales & Marketing inzake PMC’s, waaronder het verzorgen van interne en externe 

communicatie/presentaties inzake nieuwe producten, wijzigingen, speciale acties, etc.;  

 Signaleren, verzamelen en analyseren van product- en marktinformatie onder andere door het 

bezoeken van vak gerelateerde beurzen.; 

 Betrokkenheid bij totstandkoming van sales- en marketingactiviteiten, zoals beurzen, brochures en 

website; 

 Bewaken en ontsluiten van productdata; 

 Verzorgen van verkoop ondersteunende activiteiten t.b.v. Salesmanagers; 

 Het geven van product trainingen intern en extern. 



 

 

 

 

 

Specifieke vaardigheden / vereisten 

 Afgeronde MBO+/HBO opleiding richting Commerciële Economie, Technische bedrijfskunde, 

Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een technisch bedrijf; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Ervaring in het werken met Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Affiniteit met Marketing & Communicatie is een pré;  

 Commercieel en technisch zeer vaardig; 

 Stressbestendig, initiatiefrijk en resultaatgericht. 

 

Wij bieden 

Werken bij WISA betekent een uitdagende, afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid binnen 

een groeiende internationale organisatie. Naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie en een goed 

salaris bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 13de maand; 

 8% vakantiegeld; 

 Tenminste 27 vakantiedagen (op fulltime basis); 

 13 ATV dagen (op fulltime basis); 

 Uitgebreid pakket aan verzekeringen; 

 Collectieve pensioenregeling. 

 

Geïnteresseerd? 

Jouw sollicitatiebrief en CV mag je sturen naar WISA BV, t.a.v. Floor Hollink, afdeling HR via 

sollicitatie@fluidmaster.com. Heb je nog vragen? Schroom niet om onze HR afdeling te bellen voor meer 

informatie via 026 362 90 20.  

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 
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