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RÜTGERS BELGIUM NV 
16 March 2017 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 
Functiebenaming product development coordinator 
Afdeling Commerciële directie 
Loonklasse  
 
 
Plaats in de organisatie: 
 

- Overste 
 

- Collega’s 
 

- Ondergeschikten 
 

 
 
Joris Claes 
 
Bedienden van de commerciële afdeling (wereldwijd) 
 
- 

Doel van de functie 
 
 
 

 
Uw belangrijkste opdracht bestaat erin om de projecten voor product-
ontwikkeling te coordineren : 
 
- achtergrondinformatie / targets vastleggen 
- coordineren van de onderzoekopdrachten naar in- en externe  labo’s. 
- opbouwen van kennis mbt  externe expertise-partners 
- rapportage 
- … 
 
 
U zal een centrale rol hebben in de ontwikkeling van het nieuwe product. Je zal  
zorgen voor een tijdige levering van de product ontwikkeling door middel van 
een rigoureus projectmanagement. 
 
 
 

Takenpakket en 
resultaatsgebieden 
 
 
 

 
• dossierbeheerder voor de O&O projecten in brede zin : 

• targets 
• communicatie / feedback met stakeholders 
• onderzoeksverloop  
• finale rapportage / conclusies - link naar operations 
• beheer van de timeline : nodige acties ondernemen om subprojecten 

tijdig afgerond te hebben 
• … 

 
Een inbreng leveren in de O&O projecten, op basis van kennis en ervaring. 
 
Actief bijdragen aan de inhoud van de O&O projecten. 
 
 

Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
 

 
U staat in voor de goede werking van de aan u toegewezen projecten. 
 
De resultaten worden voorzien van de nodige verduidelijkingen en op 
regelmatige basis of op eenvoudige vraag, gerapporteerd aan de aanvrager. 
… 
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Functie-eisen 
 
 
 

 
Een master in een scheikundige richting  
… 

Kennis en vaardigheden 
 
 
 

 
Talenkennis:Nederlands-Engels 
Kan vlot een kort en bondig leesbaar rapport schrijven. 
Computerkennis: Excel, Word, PP, ... 
 
 

Persoonskenmerken, 
attitudes en gewenste 
motivatie 
 

  
� Intelligent 
� Stressbestendig 
� Sociaal 
� Snel nieuwe dingen leren, leergierig 
� Stipt / Gedisciplineerd 
� Cijfermatig en ordelijk 
� Precies, gedetailleerd 
� Betrouwbaar/integer 
� Zelfstandig en matuur 
� Teamplayer/samenwerken/collegiaal 
� Problemen kunnen analyseren / sterk analytisch denkvermogen 
� Enthousiast en gedreven 
� Initiatiefrijk/ondernemend 
� Veeleisend/perfectionistisch 
� Flexibel in planning en organisatie 
� Proactief, besluitvaardig en kritisch denken 
� ..................................................... 

Omgevingsfactoren en 
verzwarende factoren 

nvt 
 
 

Arbeidsvoorwaarden Bediendefunctie in dagregime en flexibel zijn om indien nodig af te wijken van 
het standaarduurrooster en uitzonderlijk in het weekend. 
 
 

Groeimogelijkheden  
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