
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Manager Benelux Flooring & Waterproofing 
Dé schakel tussen Marketing, Sales en Research & Development 

Arkel  Full Time

____ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen van de 

hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel Europa zetten we ons in 

voor een wereld waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer meegaan en de 

duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw rol 
____ 

 
• Business Development: Je staat aan de basis van 

groei met onze producten en toepassingen voor 

flooring en waterproofing. 

• Vraagbaak: Als specialist ben je de vraagbaak voor 

zowel interne als externe partijen over technische 

uitdagingen. 

• Kansen grijpen: Je ziet kansen en benut deze door 

gebruik te maken van je productkennis en netwerk. 

• Kwaliteit: Je speelt een centrale rol op gebied van 

certificering, technische documentatie en 

klachtafwikkeling.  

• Productmanagement: Je zorgt dat ons 

productpakket actueel en effectief blijft, je 

rationaliseert waar nodig. 

• Informeren: Je informeert de organisatie over 

ontwikkelingen binnen de productgroep. Je bent op 

de hoogte van regelgeving en trends.

 
Vaardigheden 
____ 

• Kennis: Je hebt bij voorkeur kennis van 

kunstharsvloeren of bent in staat je dit snel eigen te 

maken. 

• Ervaring: Je hebt ervaring met soortgelijke 

werkzaamheden binnen de bouwtoelevering op HBO 

niveau. 

• Persoonlijkheid: Naast dat je graag technische 

ondersteuning geeft aan verkoopcollega’s en 

klanten, houd je van uitdagend uitzoekwerk en het 

maken van analyses. Dit doe je vol positieve energie 

en met een flexibele instelling.  

• Organiseren van werk: Je bent in staat om 

gestructureerd een zeer veelzijdige functie met 

praktische en administratieve uitdagingen uit te 

voeren. 

Werken bij CPG 
____ 

• Arbeidsvoorwaarden:  

We bieden je, naast een passend salaris, dertig 

vakantiedagen, een leaseauto waarmee je ook in het 

buitenland gratis kunt tanken en natuurlijk een 

smartphone en laptop om je werk goed te kunnen 

doen. Het is mogelijk om in deze functie gedeeltelijk 

thuis te werken.  
 

• CPG 

We zijn een gezonde onderneming die groeit. 

We streven naar een inclusieve cultuur waarin we 

diversiteit omarmen. 

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail (Arkelhr@cpg-europe.com). Heb je vragen over deze 

functie? Jouw vragen beantwoorden wij graag. 

 
Linda Smit, HR Business Partner | 06 25008600  

 
 


