
Integratech uit Scherpenheuvel, opgericht in 2009, is uitgegroeid tot een prominente speler in functionele Led 
verlichting voor de werkomgeving. Winkelinrichting, rust- en ziekenhuizen, scholen, kantoorbouw en industrie, overal 
werden de energiezuinige oplossingen toegepast en met succes. Integratech is dé flexibele 
verlichtingspartner voor installateur en lichtplanner, met een loepzuivere visie voor ogen: duurzame en energie-
efficiënte oplossingen bieden aan professionelen om het comfort van personen te vergroten door het energiepijl op te 
krikken, de productiviteit te verhogen en de aandacht te versterken dankzij de kwaliteitsvolle led verlichting. Ter 
versterking van het technische team kijken wij uit naar een Technical Product Manager. 

Als Technical Product Manager ken je een sterke betrokkenheid binnen de core business 
van Integratech. Je houdt vinger aan de pols bij de nieuwste technologieën en staat in om 
deze al dan niet mee op te nemen in het productgamma in nauwe relatie met klanten en 
leveranciers. 

Wat houdt dit in? 

• Als technisch product manager bepaal je mee de productportefeuille van Integratech 
van vandaag én van morgen. 

• Je bouwt productkennis op en brengt wijzigingen aan in samenwerking intern met de 
diverse collega’s en afdelingen en extern in contact met de waaier aan klanten en leveranciers. 

• Je onderhoudt contact met bestaande leveranciers, bewaakt het aanbod en denkt mee 
aan ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het productgamma. 

• Je analyseert lastenboeken op technisch vlak en kijkt naar mogelijkheden om te voldoen aan 
de vraag. Dit kunnen pasklare productoplossingen zijn, maar daarnaast denk je ook mee 
aan aanpassingen tot ook volledig nieuwe custom made toepassingen. 

• Je denkt mee op de lange termijn en definieert mee het marktaanbod. Aanpassen en 
actualiseren van de productportefeuille, ook op technisch vlak (niet op marketing en 
pricing). Mede bepalen van de kwaliteit van het productgamma. 

• Intern werkt u samen met en rapporteert u aan de Technical Manager. 

Wie ben jij?  

• Opleiding: Je genoot een hogere technische opleiding bachelor of master in 
elektrotechniek, elektriciteit/elektronica, hernieuwbare energie of gelijkwaardig door ervaring. 

• Ervaring: Sterke technische basis elektriciteit. 
• Ervaring met verlichtingssturingen, domotica, centrale stuursystemen, LED en andere zijn 

natuurlijk een sterke troef. 
• Als persoon heb je een sterke verantwoordelijkheidszin en handel je pro-actief waarbij je 

meedenkt aan oplossingen en mogelijkheden. 

Wat hebben wij jouw te beiden?  

• Integratech is een sterke onderneming. Financieel gezond en deel van een grotere groep en 
met gezonde ambitie en groeiplannen in het verschiet. 

• Collega’s helpen elkaar en denken mee mogelijkheden, oplossingen en 
samenwerking, intern en extern zoals met hun klanten en leveranciers. 

• Zij voorzien een gepast salaris in functie van jouw ervaring, achtergrond en competenties met 
extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, smartphone, laptop, 12 
ADV-dagen en andere. 

Interesse?  Stuur snel je CV en motivatiebrief naar hr@integratech.be 

mailto:hr@integratech.be

