CCV Lab is
Een dynamisch bedrijf dat instaat voor de innovatie & productontwikkeling binnen het moederbedrijf
CCV. Naast een werkomgeving die creativiteit en zelfontplooiing aanmoedigt,

zijn we een

betrouwbare organisatie met een open en collegiale sfeer.

CCV Lab zoekt
Een Commercial Product Manager die klantgericht is met een commerciële ingesteldheid. Iemand die
inspirerend wil werken en de verbinding kan vormen tussen de markt en ons product. Deze persoon is
eveneens proactief en een echte teamplayer die het team tot een hoger niveau kan tillen.
Als Commercial Product Manager ben je expert in de E-Commerce, meer bepaald online en
omni-channel payment. Naast een nauwe samenwerking met zowel het sales- als het development
team, sta je en onderhoud je het contact met onze business partners en (potentiële) klanten. Dit
contact gebruik je om de noden van de markt te onderzoeken en de doorvertaling naar het
development team te maken. Vanuit jouw expertise en opgedane kennis werk je mee aan de strategie
van het product.
Je hoofdtaken bestaan uit:
●

De CCV strategie en klantvragen vertalen in nieuwe of verbeterde aanvullingen op het product

●

Waardeproposities ontwikkelen voor nieuwe en bestaande producten/diensten op basis van
businesscases.

●

Opstellen en implementeren van een commerciële product roadmap in samenwerking met
zowel sales- als development team.

●

Ontwikkelen, coördineren en evalueren van de prijsstrategie, naast het analyseren van de
markt en klanten noden.

●

Productlanceringen inplannen en internationale support hiervoor garanderen.

●

Van A tot Z verantwoordelijk voor het proces: de verschillende afdelingen op elkaar af te
stemmen.

Als Commercial Product Manager beheers je volgende competenties:
●

Je bent klantgericht : Je biedt een luisterend oor voor de klant. Je hebt een duidelijke en
eerlijke communicatie en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk.

●

Je bent commercieel ingesteld: Je ziet opportuniteiten en hebt een oplossingsgerichte
mindset. Er bestaan geen problemen enkel oplossingen.

●

Je bent een teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden: Je werkt nauw samen met
verschillende stakeholders, dit zowel intern als extern.

●

Je bent organisatorisch sterk en gaat gestructureerd en accuraat te werk.

●

Je kan de juiste prioriteiten stellen.

●

Je bent proactief, ondernemend en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

●

Wisselende omstandigheden schrikken je niet af. Je kan je steeds aanpassen aan de
omgeving, taken en/of mensen.

Aanvullende competenties
●

Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

●

Kennis van online en omni-chanel payment en affiniteit met de betaalwereld.

●

Sterk in Nederlands en Engels zowel gesproken als geschreven.

●

De kennis van een derde taal is een pluspunt.

CCV Lab biedt
Als Commercial Product Manager maak je deel uit van een team van professionals.

Je krijgt naast 'pree en congé':
●

Een MacBook Pro

●

Mobiel abonnement

●

Een hospitalisatie- en groepsverzekering

●

Bedrijfswagen met tankkaart

●

Maaltijd- en ecocheques

●

Ruim pakket aan extralegale voordelen

●

Opleidingsbudget

●

Heel straffe collega's waar je veel van gaat leren tijdens en na de werkuren

●

Werken in één van onze nieuwe kantoren Kortrijk of Hasselt in combinatie met thuiswerk

Word jij onze nieuwe collega?
Solliciteer bliksemsnel via onze Jobsite.

