
 
 

Roam Technology 
Product Manager  

 
Het dynamische bedrijf Roam Technology specialiseert zich in de productie en distributie van 
milieuvriendelijke desinfectieproducten (zonder chloor) onder de merknaam Huwa-San. De producten 
worden in Genk geproduceerd onder de allerhoogste kwaliteitsnormen en worden wereldwijd verdeeld 
via gerenommeerde toeleveranciers met eigen filialen. Het bedrijf is actief in de (glas) tuinbouw, 
intensieve veehouderij, voedingsindustrie, drinkwaterbehandeling en gezondheidssector. Deze 
dynamische KMO met familiale sfeer kende de afgelopen jaren een exponentiële groei. Hiervoor 
werden ze recent beloond met de jaarlijkse exportprijs Voka Limburg. 
Om verdere groei te garanderen zijn wij voor onze afdelingen Horticulture en Livestock op zoek naar 
een talentvolle Product Manager. 
 

Functie  
 
Product Management en expertise in al zijn facetten 
 
 

 Als Product Manager bouw je mee aan de verdere groei van Roam Technology wereldwijd. 

 Je bent de coördinerende spil in alle projecten en stuurt de samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen aan met als doel de verdere versterking van de marktpositie van je 
product te realiseren. 

 Binnen de organisatie word je de productspecialist, je verdiept je in de technische 
productkennis alsook in de verschillende toepassingsgebieden. 

 Je zorgt ervoor dat visie en strategie op wettelijk alsook op technisch vlak in de verschillende 
landen en markten op een homogene manier geïmplementeerd worden. Je bewaakt de juiste 
positionering van de producten.  

 Je verzorgt producttrainingen en salespresentaties zowel intern als extern.  

 Je stuurt de verschillende proefprojecten aan en volgt deze verder op. Hiervoor houd je 
regelmatig contact met proefcentra, labo’s, universiteiten en andere sectororganisaties.  

 Je weet relevante wetenschappelijke markt- en productinformatie te vertalen naar Marketing en 
Sales.  

 Klantenbehoeftes detecteren, opvolgen van trends en hierop inspelen.  

 Deelnemen aan relevante nationale en internationale vakbeurzen behoort ook tot jouw 
takenpakket.  

 Je werkt nauw samen met verschillende interne afdelingen als Regulatory Affairs, Technicals, 
Sales en Marketing en rapporteert rechtstreeks aan de Technisch Directeur. 

  

Profiel   
 
Spin in ’t web, teamplayer met drive die het team weet te beïnvloeden 
 
Functie-eisen 
 

 Minimaal een Master Bio-Ingenieur, Biomedische Wetenschappen, Industrieel Ingenieur of 
gelijkwaardig. Een bijkomende opleiding in Product Management is een pluspunt. 

 Je kunt terugkijken op een eerste succesvolle ervaring in een gelijkaardige functie. 

 Affiniteit met horticultuur en/of veehouderij is een pre. 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, kennis van de Franse en/of Duitse 
taal is een pre. 
 



 
 
 
Competenties 
 

 Relatiebouwer en netwerker. 

 Communicatief vaardig. 

 Hands-on commercieel denken en handelen. 

 Creatief en analytisch. 

 Teamplayer. 
 
 

 

Standplaats 
Genk en mogelijkheden tot (gedeeltelijk) Home Office. 

 
Aanbod   

Roam Technology biedt je een boeiende en inhoudelijke uitdaging in een jong en enthousiast team 
waar betrokkenheid en resultaat centraal staan. Een functie bij een innovatief, internationaal bedrijf 
met een informele en collegiale werksfeer. Ruimte voor eigen ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden 
zijn volop aanwezig. Uiteraard gaat deze functie gepaard met een competitief loonpakket, 
bedrijfswagen en andere extralegale voordelen. 
 

Reageren 
De Werving en Selectie voor deze vacature Product Manager is exclusief uitbesteed aan 
CeresRecruitment. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 486 321 
668. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden www.roamtechnology.com. 
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 

Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures 
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte 
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-
Amerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult food 
vacatures. Relevante marktgebieden zijn: Food, Retail (OOH/FMCG), Levensmiddelentechnologie, 
Techniek, Life Sciences, Nutrition en Food Technology. De functiespecialisaties, zowel vaste als 
interim posities zijn: General Manager, Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources 
(HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), 
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement 
en Procestechnologie. 
 
 

http://www.ceresrecruitment.be/

