
Wil jij jouw digitale talenten inzetten voor een ijzersterk merk? Dat kan!

matrixmembers.nlmatrixfitness.nl

Als Digital Product Manager vervul je een centrale rol bij het bepalen en in de markt zetten van al onze 
digitale proposities. Je bent verantwoordelijk voor de lokale implementatie van ons digitale product
assortiment bij klanten, variërend van fitnesscentra tot fysiotherapiepraktijken, ziekenhuizen en hotels.

Digital Product Manager

In deze rol begeleid je de uitrol van alle digitale producten. Je ontwikkelt, samen met je marketing & communicatie collega’s de sales 
materialen en zorgt ervoor dat de producten grondig getest worden voordat deze aan onze klanten worden aangeboden. Voor deze 
 uitdagende nieuwe functie zijn we op zoek naar iemand met ervaring in het ontwikkelen en in de markt zetten van digitale oplossingen 
in een B2B omgeving.

Wie is Matrix Fitness? 
Wij zijn Matrix Fitness, de grootste fabrikant van professionele fitness-toestellen in Nederland. Onze toestellen staan bij fitnesscentra, 
sportscholen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties. We werken ons elke dag in het zweet 
voor het beste resultaat voor de bedrijven die hun fitnessfaciliteiten aan ons toevertrouwen. Daarbij mikken we op kwaliteit, service, 
productontwikkeling, innovatie en klantgerichtheid. We doen méér dan alleen top notch toestellen leveren. We helpen klanten met de 
inrichting, financiële vraagstukken en marketingmogelijkheden.
Onze oorsprong ligt in Taiwan, ons kantoor staat in Houten. We horen bij het familiebedrijf Johnson Health Tech dat sinds 1975 
fitnesstoestellen fabriceert.

Jouw sportieve uitdaging:
Als Digital Product Manager ben je producteigenaar van de digitale producten en software van Matrix Fitness Benelux en Denemarken. Je 
coördineert de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten, zorgt ervoor dat ze op de juiste wijze geïntroduceerd worden en 
bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van dit assortiment. Je verwerkt de benodigde productinformatie in de daarvoor bestemde 
systemen. Je begeleidt de UA testing en de eventuele integratie met third party software. Je adresseert ook bugs in de systemen en 
implementeert de fixes. Bovendien verzorg je trainingen aangaande het digitale assortiment en je zorgt ervoor dat collega’s met actuele en 
gedegen kennis en met de juiste materialen op pad kunnen. Dat betekent ook dat je een kei bent in stakeholder management, zowel nationaal 
als internationaal, en met de collega’s in alle disciplines waar je mee te maken hebt. Je fungeert als vraagbaak voor al deze collega’s, 
alsmede voor je klanten. En last, but not least, je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de verbeterpunten in het proces.
Kortom, een uitdagende en afwisselende baan!

Wij bieden: 
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket
• Vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis 

van onze Matrix Mentality!
• Een baan bij de leukste en snelst groeiende 

fitnessorganisatie van de Benelux

• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen oefenen
• Gratis fitnessfaciliteiten
• Een inspirerend en enthousiast team
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën 

Wij zoeken een kandidaat met: 
• Een afgeronde HBO opleiding in de sport/fitness branche
• Een meer dan gemiddelde interesse in sport/

fitness en specifiek toestellen en accessoires

• 4-8 jaar relevante werkervaring
• Een passie voor (digital) product management 

en product ontwikkeltrajecten

Een kandidaat die:
• Kennis heeft van digitale tools en ICT
• Beschikt over project management ervaring in de ICT branche
• Ervaring heeft met marktanalyse en -onderzoek
• Afspraken met klanten (intern en extern) nakomt

• Vloeiend Engels spreekt
• Zelfstandig kan werken, maar tegelijkertijd een gewaardeerd lid 

van ons team is 

Ben je enthousiast? 
Ben jij een ter zake kundige, enthousiaste doorzetter die topresultaten in het vizier houdt en voor collega’s door het vuur gaat? Sta je te 
popelen om jouw talenten los te laten in een internationale, dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is? Dan nodigen we je van 
harte uit om te solliciteren! Vertel waarom je graag voor Matrix Fitness komt werken en overtuig ons ervan dat jij de beste kandidaat voor 
deze functie bent.
We zien jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 februari 2019, tegemoet via hrm@matrixfitness.nl. Voor vragen 
omtrent je sollicitatie, neem contact op met Jemy Rodriguez (Talent Acquisition Specialist): +31 (0)30 24 45 435. 

A C Q U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  D E Z E  V A C A T U R E  W O R D T  N I E T  O P  P R I J S  G E S T E L D

Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:


