Product Analist bij de afdeling Product Portfolio Management – 32 tot 40 uur
Wil jij met scherpe analyses bijdragen aan het verbeteren en uitbreiden van het
productportfolio van Winclove Probiotics? Vind je het een uitdaging om zelf invulling te
geven aan een gloednieuwe functie? Draag je graag bij aan meer kennis en inzicht over de
effecten van probiotica op de mens en zijn kwaliteit van leven? Dan ben jij de collega die
we zoeken!
Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van het Product Portfolio Management team (jij en 3 collega’s) van
Winclove Probiotics. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het innoveren, verbeteren en
bewaken van de product life cycle van ons portfolio. Aan jou de taak om het inzicht in ons
productportfolio verder te verbeteren; van samenstelling en eigenschappen, tot
businessresultaten. Jouw heldere analyses leiden tot optimalisatievoorstellen en inzichten die
de basis vormen voor strategische keuzes. Ook voer je product-, markt- en brancheanalyses
uit, ondersteun je bij het opzetten van campagnes en verzamel en analyseer je
klantfeedback. Met deze inzichten kan Winclove ontwikkel- en onderzoek resources nog
beter inzetten voor het bieden van meerwaarde met onze producten in de markt. Je werkt
hierbij nauw samen met andere teams binnen Winclove Probiotics, zoals R&D, Marketing,
Sales en Operations.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• analyseren van eigenschappen en resultaten van het productportfolio en deze
informatie vertalen naar nieuwe/aangepaste processen, producten en diensten;
• opzetten van het assortimentsbeleid, bepalen van productgroepen, -classificering en hiërarchieën;
• optimaal laten aansluiten van ons productportfolio bij de (toekomstige) marktvraag;
• actief volgen van ontwikkelingen in de markt, branche en bij klanten;
• uitvoeren van strategische product-/markt-/branche analyses en dit vertalen naar
sturingsinformatie
• vertalen van technische en commerciële USP’s naar overtuigende verkoopargumenten;
• (internationaal) reizen naar congressen en partners (momenteel i.v.m. COVID-19
beperkt).
Gewenst profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met het volgende profiel:
• afgeronde hbo/wo-opleiding in de richting Business Intelligence, Bedrijfskunde of
Wiskunde en/of Biomedische, Gezondheids-, Voedingswetenschappen;
• ten minste 5 jaar ervaring als Product Analist/Manager in een B2B-omgeving binnen de
maakindustrie;
• bovengemiddeld analytisch denkvermogen, gecombineerd met een pragmatische
aanpak;
• ervaring met analyseren/verwerken van R&D-data én businessdata;
• interesse in de rol van microbiota en probiotica op darmgezondheid en ontwikkeling van
voedingssupplementen of medicijnen;
• ervaring met analytische tools, zoals Excel Power Query of Power BI;
• initiatiefrijk, communicatief vaardig, zelfstandige en gestructureerde werker.

Wie zijn wij?
Al sinds 1987 is Winclove Probiotics gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige probiotische formuleringen die de kwaliteit van leven verbeteren. Wij doen dit
in samenwerking met zakelijke partners, universiteiten, onderzoeksinstituten en (universitaire)
ziekenhuizen.
We zijn een echt familiebedrijf waar collegialiteit, samenwerken en professionaliteit
centraal staan. De bedrijfscultuur van Winclove Probiotics kenmerkt zich door
menselijkheid, diversiteit, vertrouwen en kwaliteit. Er is een open, informele sfeer en
onze medewerkers krijgen veel ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat
we dit niet alleen zeggen, maar ook zo door onze medewerkers wordt ervaren,
blijkt uit het feit dat we een Great Place to Work zijn.
Onze organisatie is zeer maatschappelijk betrokken. Voor onze bijdrage en participatie aan
verschillende sociale initiatieven, kregen we van MKB-Nederland de titel ‘Meest
maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam Noord.’ Als B Corp bundelen we
samen met andere gelijkgestemde organisaties de krachten om onze planeet zoveel
mogelijk te beschermen, te streven naar meer inclusiviteit en bij te dragen aan een
duurzame economie.
Solliciteren?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en spreken de vacature en de bedrijfscultuur je
aan? Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een afwisselende functie. Voel jij
je thuis in een organisatie met korte lijnen en waarin input en ideeën welkom zijn? Stuur dan je
cv en motivatie naar vacatures@winclove.nl t.a.v. Germaine van Wel (HR manager). Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Elsbeth Pekelharing (Head of Product Portfolio
Management) e.pekelharing@winclove.nl.
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