
Junior Product Specialist  
(40 uur) 

– 

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Recent 
hebben wij ons specialisme uitgebreid met een volledige range schokdempers en per 2022 zijn wij ook klaar voor de 
toekomst als dé specialist in onderdelen voor elektrische auto’s. Met meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten 
in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld.  
 
Kom je bij ons werken, dan ga je dat doen in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over 
een gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-
nonsens cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. Pas jij daar tussen, 
dan kan je rekenen op; 

• Een uitdagende baan en groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur 
• Een gezellig team collega’s  
• Een informele werkomgeving met volop kansen voor iemand die deze weet te benutten 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 
Voor onze afdeling Product Management zoeken wij een enthousiaste collega die ons team gaat versterken. Als Junior 
Product Specialist ben je (mede) verantwoordelijk voor ons productaanbod. Je specialiseert je in de aan jou toegewezen 
productgroepen en je vertaalt klantvraag, marktanalyses en onze bedrijfsambitie naar een goed assortiment. Daarvoor ben 
je analytisch ingesteld en heel handig met cijfers en data. Ook heb je een behoorlijke affiniteit met auto’s en autotechniek. 
Je wilt altijd alles weten van de nieuwste modellen en technieken die op markt komen.  

 

Wat ga je doen? 

• Zorgen voor de juiste beschikbaarheid van de aan jou toegewezen productgroepen; 
• Volgen van de marktontwikkelingen en indien nodig productgroepen bijsturen; 
• Speuren naar mogelijkheden voor uitbreiding en vernieuwing van het assortiment;  
• Dataverwerking van productinformatie in onze PIM (Product Informatie Management) systemen. 
• Controleren en fotograferen van nieuw binnengekomen producten; 
• Het delen van kennis over nieuwe producten, zodat het salesteam (intern) en de klanten (extern) weten wat er 

nieuw is; 
• Je hebt contacten met leveranciers wereldwijd. 

 

Wat neem jij mee?  

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau in een technische richting; 
• Kennis van auto’s en technisch inzicht is een flinke pré; 
• Uitstekende vaardigheden in Microsoft Excel; 
• Je beschikt over goede administratieve en analytische vaardigheden; 
• Nederlands en Engels spreek en schrijf je uitstekend; 
• Je leert graag en je bent een enthousiaste teamplayer; 
• Je communiceert makkelijk, je bent flexibel en je kan wel tegen een beetje hectiek. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

