
	

 
 
Job Tittle: Product Manager 

Job ID:  S643 

Location: Rotterdam 

Industry: DIY / DHZ / FMCG 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Product Manager op het internationale hoofdkantoor van Bolton Adhesives in Rotterdam. Aansprekend 

A-merk in Do-It-Yourself (DIY) branche, marktleider met een zeer sterke positie in retail. Je bent 

verantwoordelijk voor de marketing/product plannen voor de verschillende (internationale) markten en 

segmenten. Daarnaast ontwikkel je samen met interne en externe partijen nieuwe 

producten/concepten (NPD). Naast de promotie/introductie plannen, behoren consumentenresearch 

en markt- en competitie analyse ook tot je verantwoordelijkheden. Je krijgt de kans onmisbare 

producten te combineren met sterke merken en geweldige campagnes. Klinkt als een easy job voor 

een goede marketing professional? Niet helemaal. Want het product en het bedrijf zijn bijzonder en dat 

moet jij ook zijn. We zoeken een gedreven marketeer, die een stapje extra zet. Iemand die strategisch 

denkt en tactisch het verschil maakt. Een echte hands-on aanpakker, type ondernemer, sterk in 

analyse, uitstekende teamspeler, en ambassadeur. Die op basis van feiten, oorspronkelijke analyses en 

inzichten onderscheidende proposities introduceert. Een functie met goede doorgroeimogelijkheden, 

bij een bijzonder professionele en tevens mensgerichte organisatie. Een organisatie die een 

waardevolle bijdrage gaat leveren aan je carrière en persoonlijke ontwikkeling. In deze functie ben je 

verantwoordelijk voor je productcategorieën, een corporate traject als ook een internationale NPD-

pipeline. De onderneming heeft als wereld innovator tal van unieke patenten in portfolio die een 

boeiende periode garanderen! Je rapporteert aan de Marketingmanager afdeling Corporate 

Marketing, HQ Rotterdam. 

 

Opdrachtgever: 

Bolton Adhesives, bekend van de A-merken Bison, UHU, Bostik en Griffon, is een hard groeiende 

internationale onderneming actief in Doe-Het-Zelf (DHZ). Bolton Adhesives is onderdeel van de Bolton 

Group en is vertegenwoordigd in meer dan 125 landen. Het totale global portfolio van Bolton Group 

omvat bekende merken in de categorieën voeding, persoonlijke verzorging, lijmen en 

gezondheidszorg. Bolton Adhesives heeft een sterk assortiment merken en is actief in de lijmen, kitten, 

cleaning en hechtmiddelen. Bolton is gevestigd in Rotterdam met een productie-unit in Goes. De 

cultuur is warm, mensgericht met veel passie en trots voor het merk en de producten. Sterke 

persoonlijkheden met een open blik en houding en een motivatie om op respectvolle manier het 

verschil te maken komen hier het best tot hun recht.  

 

 

 

 

 



	

 

 

Functie-eisen: 

HBO+/ WO 

5-6 jaar relevante marketing ervaring (voorkeur DIY-food) 

Winnaarsmentaliteit, commerciële zelfstarter 

Creatief, ondernemer, pro-actief 

Sterk in analyse, passie voor merken 

Ervaring in New Product Development (NPD) is een sterke pré 

Business driven, commercieel, work hard & play hard 

Vloeiende beheersing Nederlands en Engels 

Arbeidsvoorwaarden:  

De opdrachtgever kent een totaalpakket van zeer aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden. 

 

Volg onze LinkedIn Company Page om op de hoogte te blijven van onze nieuwste vacatures!  

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 6 weken af  

Contact:  Huub Terpstra 

   h.terpstra@sterlingholmes.com 

 

 

 


