
Legrand Nederland is wereldwijd  

specialist in elektrotechnische en 

digitale infrastructuur in een gebouw. 

Legrand richt zich in Nederland met  

de A-merken Legrand en BTicino  

op de woning- en utiliteitsbouw,  

machine- en paneelbouw en industrie.  

Zowel voor energiedistributie,  

communicatienetwerken als gebouw- 

automatisering. Alle systemen zijn  

optimaal op elkaar afgestemd en  

daardoor eenvoudig, veilig en snel te 

monteren. Legrand Nederland streeft 

een leidende positie na als totaal- 

leverancier binnen de elektrotechnische  

en digitale markt.

Voor meer informatie: 

www.legrand.nl

PRODUCTMANAGER 

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl

FUNCTIE 

In deze rol neem jij het management voor een productgroep binnen energiedistributie, op je. 

Laat je marketing creativiteit de vrije loop en teken zelf de strategische lijnen uit om je  

doelpubliek te overtuigen. Hoe? Met kennis van zaken, met technische ondersteuning,  

hulp van je internationale collega’s en natuurlijk met veel leergierigheid. Je hele aanpak  

vertrekt vanuit de vijf P’s van marketing: product, prijs, plaats, promotie en people.  

Welke producten doen het goed? Wat doen de concurrenten? Welke prijzen zijn realistisch  

en hoe bereik je de juiste doelgroep? Allemaal vragen waarop jij het antwoord zoekt.  

Wat je leert uit de markt koppel je terug naar sales en omgekeerd. Waar nodig geef je  

training aan het salesteam. Op termijn word jij hét aanspreekpunt voor jouw productlijn,  

zowel intern naar je collega’s in de Benelux als naar de productiesites van Legrand.

PROFIEL

  Dat je marketingtalent hebt in een technische omgeving, is het eerste dat opvalt aan jouw cv. 

Je hebt bij voorkeur al ervaring die bewijst dat jij de bruggenbouwer bent die we zoeken.  

De schakel tussen een technisch product en de markt: dat is een rol waarin jij je thuis voelt.

Uit ervaring ben je vertrouwd met de technische en/of service aspecten van sterkstroom  

en/of vermogenelektronica. Het belangrijkste is dat je een technische basis hebt om in  

deze productlijn aan het werk te gaan.

AANBOD

Legrand omringt jou met alle ondersteuning die je nodig hebt om deze uitdaging aan te gaan. 

Je begint met een grondige opleiding en je mag bij elke stap rekenen op de begeleiding  

van je collega’s. Tegenover jouw inzet staat een zeer aantrekkelijk pakket aan primaire en  

secundaire arbeidsvoorwaarden. Legrand biedt alle werknemers een bedrijfscultuur die  

de ontwikkeling van medewerkers ondersteunt.

Zie jij jezelf schitteren in deze marketing-rol?  

Mail dan je motivatie en cv naar eva.hussaarts@legrand.nl.   


