
WIJ BIEDEN JOU

Vacature: Productmanager Mobiele Telecom

Een aantrekkelijk salaris

Een 40-urige werkweekEen dynamische en leerzame werkomgeving

Interessante arbeidsvoorwaarden

Een jong en enthousiast team van collega’s

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling

Als Productmanager Mobiele Telecom 

ben je een inspirator die zelfstandig 

op zoek gaat naar nieuwe kansen voor 

onze organisatie. Jouw speelveld is 

het internet en de partijen die daar 

opereren. Jouw uitdaging is de groei en 

ontwikkeling van ons product mobiele 

telecom, vanuit een aansprekende en 

interessante omgeving, te ondersteunen 

en verder mogelijk te maken. Je hebt 

een sterk analytisch vermogen, en bent 

op de hoogte van de nieuwste trends en 

ontwikkelingen in de mobiele telecom 

markt, en weet deze als geen ander te 

vertalen in mogelijkheden en concrete 

acties binnen onze organisatie. Samen met 

onze directie vorm je de (strategische) 

doelstellingen vertaal je deze door binnen 

de organisatie door te schakelen met onze 

marketing- ICT- en serviceafdeling.

De uitdaging

Voel jij je volledig thuis in de wereld van mobiele telecom? Heb jij een sterk analytisch, maar ook commercieel 
inzicht en zie jij ook de uitdaging hier om op dit productgebied onze aanbiedingen en service naar een nòg hoger 
niveau te brengen? Dan zit jij bij ons op de juiste plaats.

Word jij onze nieuwe 
collega?



• Proactief omzetten van kansen in concrete acties (inkoop  
 en sales) m.b.t. toestellen en abonnementen
• Het uitzetten en mede doorontwikkelen van de acties in  
 samenwerking met de afdelingen marketing en ICT
• Het continue bewaken van resultaten, planningen en  
 budget m.b.t. de product activiteiten en waar nodig direct  
 bijsturen
• Het volgen en onderzoeken van alle ontwikkelingen in  
 de mobiele telecom markt
• Het verzorgen van rapportages en analyses inzake   
 het product en de ontwikkelingen
• Het actief informeren van en samenwerken met  
 directie over vorderingen, optimalisatie kansen 
 en strategie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor

Bedrijfsprofiel

Functie eisen

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol 

en groeiend internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op 

tanken, stroom, aardgas, mobiele abonnementen, zorg- en 

autoverzekeringen. Doordat onze organisatie werkt en draait via 

het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor ons. Bij 

UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken 

ruim 80 gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor 

consumenten op vaste lasten. Wij voorzien meer dan 500.000 

deelnemers in Nederland van korting, zodat zij meer overhouden 

voor de leuke dingen in het leven. Dit doen wij samen met 

gerenommeerde partners: ANWB, Zorgverzekeraar VGZ, Volmachtpartij 

Voogd en Voogd en energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke sfeer. De 

interne sfeer is informeel, direct en gedreven door enthousiasme. Nieuwsgierig naar 

ons bedrijf? Neem een kijkje op ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze website: www.unitedconsumers.com

Spreekt bovenstaande je aan en wil jij deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij 

deze uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn! 

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

80 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar

•   HBO+/WO werk- en denkniveau

•   Bij voorkeur commerciële/bedrijfskundige       

     opleiding

•   Minimaal 5 jaar werkervaring

•   Fulltime (40-urige werkweek) beschikbaar

•   Enthousiast, proactief en beschikt over           

    uitstekende analytische, communicatieve en  

     commerciële vaardigheden 

•   Je kent exact je weg in de mobiele telecom wereld  

    en bent op de hoogte van de trends en  

   ontwikkelingen hierin

•   Kennis van datastructuren/databases

•   Kennis van financiële administraties

•   Aantoonbare ervaring in projectmanagement

•   Zeer gevorderde kennis van het Microsoft Excel programma

•   Initiatiefrijk, nieuwsgierig en vooruitstrevend ingesteld 

•  Doel- oplossings- en resultaatgericht

•  Ervaring met het coachen of aansturen van werknemers is een pré

Marjolein van Kaathoven (Manager HRM) | 06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


