
Product Manager CANNA Corporate B.V.

Ben jij hét aanspreekpunt op productniveau en de verbindende schakel tussen R&D, Marketing & de 
Business? Laat jij onze slogan “Quality proves itself” doorklinken in alles wat je doet? Wil je graag 
binnen een informeel team werken aan de realisatie van internationale doelstellingen? Dan hebben 
we bij CANNA dé uitdaging voor jou als Product Manager! 

Jouw nieuwe functie?

Is een veelzijdige en uitdagende functie op een afdeling die nog volop in ontwikkeling is. 

Het betreft een  rol waarbij je voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse entiteiten het product 
portfolio gaat beheren. Het is een operationele rol waarbij je de product- marktcombinaties analyseert
en begrijpt waar de behoeftes vanuit de markt liggen. Daarbij weet je R&D ontwikkelingen te vertalen 
in productinformatie en ben je in staat relevante input op marketing materiaal te leveren. Je 
analyseert de huidige product campagnes wereldwijd, en adviseert (gevraagd en ongevraagd) waar
dit anders of beter kan.  Bij dit alles weet je steeds de juiste bedrijfseconomische afwegingen te 
maken. Je bent in staat input vanuit de markt te vertalen naar de afdelingen R&D en Marketing. Je 
voert product verbeteringen door en geeft product presentaties en trainingen. Je hebt ervaring in het 
verzorgen van communicatie uitingen vanuit het perspectief van de product specificaties.  

Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een must!

Concreet heb je de volgende hoofdtaken: 

• Managen van het assortiment 
• Ondersteunen van Marketing en Sales
• Ontwikkelen en lanceren van product campagnes
• Verzorgen van technische/inhoudelijke product communicatie 
• Signaleren van uitdagingen en knelpunten die gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de 

business en deze signalen vertalen naar passende integrale oplossingen die het verschil maken.
• Het leveren van een proactieve bijdrage   aan het continue verbeteren van het product 

portfolio

Wie ben jij?

Je hebt een HBO studie in Marketing, Commerciele Economie; 

• Jij bent een zelfstartende persoonlijkheid die met initiatief en drive zaken aanpakt. Je bent niet 
bang om een mening te vormen en werkt graag in een professionele, informele omgeving;

• Je bent in staat zelfstandig een marketingplan/strategie op te stellen;
• Je hebt ervaring op het gebied van marktonderzoek, productontwikkeling, merkbeleid, 

prijsbeleid, communicatie en distributiebeleid;



• Bij voorkeur heb je al  ervaring opgedaan in een soortgelijke functie of je wil de overstap 
maken vanuit een andere rol; (?)

• Je bent bereid en in staat om je vlot de producten en de markt eigen te maken; 
• Beheersing van zowel de Engelse als Nederlandse taal in woord en geschrift is een must.

Wat bieden wij? 

• Uitdagend werk binnen een internationale omgeving; 
• Veel ruimte tot eigen inbreng; 
• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en een goede 

pensioenregeling; 
• Een contract voor 32-36 uur;
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
• Een open informele sfeer en leuke collega’s. 

Over CANNA?

Kenmerkend voor CANNA: ervaren, gepassioneerd, nieuwsgierig, liberaal en eerlijk!

CANNA is wereldwijd producent van hoogwaardige mediums en voedingsstoffen voor planten, die
toepasbaar zijn voor de thuis- en hobbyteelt. CANNA is marktleider in verschillende landen over de 
hele wereld met meer dan 25 jaar aan ervaring in het ontwikkelen, produceren en distribueren van 
verschillende productlijnen. De ambitie is deze positie verder te versterken en uit te breiden.

De combinatie van pioniersgeest, vakkennis en enthousiasme heeft een kwalitatief hoogstaand 
productassortiment opgeleverd. Binnen onze internationale organisatie streven we naar optimale 
merkbeleving waarbij naast kwaliteit, de klant centraal staat. De internationale, professionele maar
informele sfeer dragen bij aan het succes van de organisatie.

Interesse?

Zie jij deze positie als mooie carrièrestap? Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatie naar Jutta Gehéniau, 
recruitment@canna.com. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!


