
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Product Manager” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

EXPERIENCED D2C PRODUCT MANAGER 
 
Rubio Monocoat is een dynamisch, jong familiebedrijf in Izegem (West-Vlaanderen). We produceren milieu-
vriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als industriële toepassingen. We 
zijn actief in 82 landen en door onze continue groei zijn we op zoek naar een Experienced D2C Product 
Manager! 

Rubio Monocoat zet in op high-end producten en streeft ernaar  een voorloper te zijn op de markt. Daarin 
speelt een Product Manager uiteraard een belangrijke rol.

Hoe de job eruitziet: 
 
Samen met jouw collega Product Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onder-
houd van het product portfolio. Dit vraagt een commerciële en dynamische insteek en een snelle aanpak 
op korte termijn. Dit behoort tot je takenpakket: 

 › Je analyseert de verkopen, de markt en de trends en brengt de behoefte van klanten/consumenten in 
kaart. Je ontwikkelt nieuwe ideeën rond D2C-producten voor onze specifieke doelgroepen en houdt hierbij 
rekening met buying behaviour, seasonel trends en upselling products.

 › Je coördineert productontwikkelingen en verpakkingsontwikkelingen van idee tot lancering en zorgt 
voor een korte time-to-market.

 › Je coördineert en volgt met de verschillende stakeholders op om ervoor te zorgen dat alle 
productinformatie en product marketingtools klaar zijn voor marktintroductie op het afgesproken tijdstip. 
Goede communicatie met R&D, ontwikkelingspartners, leveranciers, … is hierbij noodzakelijk.

 › Je bepaalt de productspecificaties, wensen m.b.t. de verpakking, de gewenste consumentenprijs en 
de mogelijke jaarlijkse volumes.

 › Je beheert de artikelcreatie en het PIM systeem en onderhoudt de productmasterdata.
 › Je geeft input aan het marketingteam om producten via de juiste kanalen en met de nodige campagnes 
succesvol te lanceren. Je analyseert het succes van de campagnes en stuurt bij waar nodig.

Wie je bent: 

 ›  Je bent een initiatiefnemer die graag projecten trekt en met producten werkt. Je komt hierdoor zelf tot de 
nodige inzichten. 

 ›  Je houdt van direct contact met onze internationaal team en klanten en weet hoe je hun behoeften 
definieert. 

 ›  Je bent fan van een snelle e-commerce dynamiek en zit boordevol energie.
 ›  Je kan beslissingen nemen of voorbereiden voor het management. 
 ›  Je bent creatief en past zelf graag onze producten toe. Interesse in houtbewerking is mooi meegenomen. 
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EXPERIENCED D2C PRODUCT MANAGER 

 › Je bent een allrounder, houdt van analyseren en hebt een goede Excel-kennis.
 › Je hebt ervaring met project management.
 › Deadlines halen vind je een uitdaging.
 › Je werkt efficiënt, je kan prioriteiten stellen en je bent een geboren probleemoplosser.
 › Je kan zelfstandig en in team werken, je bent een goede communicator.
 › Je bent stressbestendig, gestructureerd en kan met verschillende afdelingen samenwerken.
 › Je hebt al voldoende werkervaring achter de rug en weet van aanpakken. Je hebt specifiek ervaring in 
een D2C-omgeving, e-commerce en/of marketplaces.

Wat we bieden:
 › Je komt terecht in het kloppend hart van ons bedrijf in een uitdagende functie met impact. Er is ruimte 
voor creativiteit en eigen inbreng.

 › De marketingafdeling is in volle uitbreiding. Je 11 collega’s heten je er met open armen welkom. Samen 
met de huidige Product Manager vorm je een topteam. Je geniet bovendien van een leuke werksfeer.

 › Dankzij je echte can-do-mentality en je enthousiaste teamleden til jij onze producten (en jezelf) naar 
een hoger niveau. 

 › De internationale insteek is enorm interessant en leuk. Wereldwijde productlanceringen, lokale 
marktverschillen voor producten, meertalige verpakkingen, ... Het behoort allemaal tot de uitdagingen!

 › Een afwisselende, fulltime job: vast contract met marktconform salaris en extralegale voordelen. 


