
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

We zijn op  
zoek naar 

jou! 

Commercieel Product Manager 

AXA Home Security 

Over Allegion 

Bij Allegion helpen we mensen veilig te leven en te 

werken. Met meer dan 25 merken, verkocht in bijna 130 

landen over de hele wereld, zijn we gespecialiseerd in 

beveiliging rond deuren en ramen. De kern van ons bedrijf 

van $ 2 miljard wordt gevormd door de kennis en ervaring 

van onze 9.000 toegewijde medewerkers achter onze 

merken. Het AXA-merk biedt onder andere beveiliging 

voor woningen en gebouwen in de vorm van scharnieren, 

raamhendels, raamsluitingen, deursloten, deurbeslag en 

toegangscontrolesystemen.  

 

Dit doen wij vanuit onze vestiging in Veenendaal waar de 

merken AXA, Trelock en Kryptonite zijn ondergebracht. 

Naast Veenendaal hebben we ook productievestigingen in 

Frankrijk, Polen en verkoopkantoren is Duitsland en de 

US. 

 

De functie 
AXA Home Security is een van de meest actieve spelers 

binnen de markt voor hang- en sluitwerk en steeds bezig 

met doorontwikkelen van het productportfolio en de 

uitrol daarvan in de markt. Als Commercieel Product 

Manager ben je binnen het team degene die enthousiast 

het assortiment beheert op basis van proactief onderzoek 

naar ontwikkelingen binnen de branche, de portfolio’s van 

onze klanten en analyse van de verkoopcijfers. Ownership 

en samenwerken gaan bij ons hand in hand: jij neemt de 

lead bij het uitrollen van productlanceringen, waarbij je 

samen met de overige teamleden binnen Sales & 

Marketing een fundering legt waarin USP’s van het 

product en de merkwaarden van AXA Home Security goed 

naar voren komen. Je communiceert makkelijk, je bent de 

spil tussen Sales, Product Ontwikkeling, Marketing en de 

Technisch Product Manager en je vindt het prettig om 

snel te schakelen.  

 

Verantwoordelijkheden 

 Samen met de Technisch Product Manager en de rest 

van het Business Line team doorontwikkelingen van 

het assortiment in lijn met de organisatiestrategie 

 Centraal aanspreekpunt tussen Sales, Marketing, 

Product Ontwikkeling, Customer Service en de 

Technisch Product Manager 

 Analyses van verkoopgegevens en trends uit de markt 

vertalen naar briefings die dienen als basis voor de 

doorontwikkeling van het assortiment 

 Het nemen van de lead bij het uitrollen van 

productlanceringen in de markt 

 Het maken van business cases gebaseerd op forecast 

en investering om productontwikkelingen te 

onderbouwen 

 Het in kaart brengen en onderhouden van 

concurrentieanalyse 

 Samen met sales in kaart brengen van share of wallet 

bij onze klanten 

 Verzorgen van product gerelateerde documentatie, 

zoals brochures, folders/leaflets, presentaties, 

demopanelen in samenwerking met Marketing 

 Proactief onderzoeken van de mogelijkheden om het 

voor distributeurs, verwerkers en eindgebruikers  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eenvoudiger te maken om onze producten te 

gebruiken 

 Het initiëren van producttrainingen bij introducties 

van nieuwe producten t.b.v. het verhogen van het 

kennisniveau binnen en buiten de organisatie 

 

Belangrijke waarden 

 Ownership 

 Nieuwsgierigheid  

 Kwaliteit leveren  

 Verantwoordelijkheid  

 Ondernemend karakter 

 Daadkracht 

 Supportive 

 

Het profiel dat wij zoeken 

 HBO werk- en denkniveau, met een opleiding in 
commerciële richting 

 Teamspeler die ervan geniet om samen successen te 
realiseren 

 Communiceert makkelijk met verschillende 
afdelingen binnen de businessunit, productie, 
sourcing, zursterorganisaties en leveranciers 

 Ervaring in een product management of marketing 
gerelateerde rol binnen een productieorganisatie 

 Nauwkeuring, hands on, communicatief en 
strategisch sterk, open minded 

 Gevoel voor marketing en commercie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat zit erin voor jou 

 27 vakantiedagen 

 Dynamische werkomgeving binnen een organisatie 
die constant in beweging is 

 Toegang tot bedrijfsfitness en fietsregeling 

 Winstdeling bij goede bedrijfsprestaties 

 Gezellige vrijdagmiddagborrels 

 

 

 

Kom je ons team 
versterken? 

 
www.axasecurity.com 

Wij kijken uit naar je 
sollicitatie! 

Latifa Ait Mbarek (HR Officer) 
Latifa.AitMbarek@allegion.com 


