
 

 
 

 
	
Job Tittle: Product Owner E-commerce 

Job ID:  S825 

Company: PLIEGER 

Location: Zaltbommel 

Industry: bij voorkeur FMCG - Tech 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Product Owner E-commerce bij PLIEGER is een nieuwe functie. Met jouw kennis en visie op E-commerce 

bouw je actief mee aan de B2B webshop, online kanalen en de digitale transitie van PLIEGER. Je “ademt 

digital”, je kan goed out-of-the-box denken, je bent nieuwsgierig en verrassend. In alles een teamplayer, 

verbinder, goed communicator en je kan je visie goed vertalen in concrete, duidelijke roadmaps, epics en 

user stories. Je bent in staat om de IT-architectuur te overzien en samen met de IT-afdeling en externe 

partners (o.a. Dept en Acorel) daar richting aan te geven. Je evalueert en analyseert op basis van data en 

visie met de CRO-specialist en de Online Marketeer binnen het hybride team van PLIEGER. Je volgt de laatste 

trends en innovaties op het gebied van B2B en B2C op de voet en je weet deze om te zetten in een strategie. 

Je hebt ervaring en bent bekend met Scrum, SAP Marketing Cloud, PIM, Commerce Cloud en Sales en 

Service Cloud. En uiteraard zijn de begrippen Google Adwords, Google Analytics, Google Cloud, Google Data 

Studio, Hotjar etc voor jou gesneden koek. Je bent een gebruiker en bovendien een échte ambassadeur van 

digital en je kan je collega’s actief meenemen in de digitale transitie. Je rapporteert aan de Manager 

Marketing & E-commerce. 

 

Opdrachtgever: 

Onze opdrachtgever PLIEGER is marktleider in Europa en een begrip in de markt. Dé landelijke groothandel 

in Sanitair, Verwarming, Elektra en Installatiemateriaal. Het hoofdkantoor én centraal magazijn zijn 

gevestigd in Zaltbommel. Met een eigen expeditie en 56 vestigingen en 18 showrooms in Nederland levert 

PLIEGER – onderdeel van de GC Gruppe - een assortiment van meer dan 150.000 artikelen aan o.a. 

installateurs, loodgieters, detaillisten en bouwmarkten. Het familiebedrijf PLIEGER wordt commercieel 

gedreven door een team van specialisten op gebied van Marketing, Sales, Inkoop en Logistiek, totaal ca. 

750 medewerkers. Als groothandel levert PLIEGER, naast bekende merken van gerenommeerde fabrikanten, 

ook eigen merken, zoals PLIEGER, Vigour (sanitair), Cosmo (verwarming) en Conel (installatiemateriaal). 

PLIEGER levert uitsluitend producten gemaakt van hoogwaardige materialen en die verantwoord 

geproduceerd zijn. Ondernemerschap, passie en drive voor onze klanten staat centraal in alles wat we doen. 

Werken in een “can-do” omgeving binnen Sanitair, Electra, CV & Klimaat, in een gedreven team van jonge 

en ervaren professionals die met veel ambitie willen innoveren en activeren! Het bedrijf PLIEGER bestaat 

100 jaar, de cultuur is warm en mensgericht. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

HBO 

4-5 jaar ervaring als Product Owner, aan bureau kant of klant-zijde 

Ervaring met Scrum en development teams 

Ervaring met SAP en Google Analytics is een must 

Visie op E-commerce, communicatief sterk  

Zelfstarter, type ondernemer, pro-actief, oplossingsgericht 

Vloeiende beheersing Nederlands en Engels 

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 5-6 weken af 

 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com  

 

 

 


