
 

 

Tensio bvba | Doornpark 36 | 9120 Beveren | Belgium  
+32 3 755 48 74 | info@tensio.be  | www.tensio.be | #FoodSafety  1 

Gemotiveerde assistant product manager (voltijds) 
 
Als assistant product manager kom je terecht in een jong, klein, gemotiveerd en enthousiast team.  
Je bent de rechterhand van de product manager en werkt nauw met hem samen.  Je bent mede 
verantwoordelijk voor product management, productontwikkeling, wetgeving/compliance en biociden. 
 
Wat houdt de job in? 

• Analyseren stalen van elke geproduceerde batch en inkomende bulkgrondstoffen; 

• Beoordelen productieproblemen, productieafwijkingen, niet conforme producten en 
grondstoffen; 

• Productontwikkeling in opdracht van de product manager: 
o Bepalen van gewenste producteigenschappen (toepassing, uitzicht, werkzaamheid); 
o Bepalen productparameters (geleidbaarheid, oppervlaktespanning, …); 
o Aanmaken PDS, MSDS en product labels. 

• Product management van bestaande producten: 
o Beheer van de productformules; 
o Up to date houden van PDS, MSDS en product labels. 

• Wetgeving/compliance: 
o Meehelpen bij het uitwerken en implementeren van wetgeving gedreven regelgeving 

en procedures en controle hierop; 

• Biociden: 
o Aanvragen van nieuwe erkenningen (incl. opstellen dossier); 
o Opvolging van lopende erkenningen; 
o Wijzigingen in erkenningen doorvoeren in PDS, MSDS of waar elders nodig. 

• Productonderzoek in context van klachtenbehandeling. 
 
 
Wie zoeken we? 
Gemotiveerde en betrouwbare medewerker die houdt van het hele takenpakket en instructies correct 
naleeft en graag en met plezier werkt.  
 

• Master of Bachelor in de wetenschappen met kennis in de chemie en minimum 5 jaar 
relevante ervaring 

• Je bent vlot communicatief in het Nederlands en Frans; 

• Je kan vlot overweg met het MS Office pakket; 

• Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief; 

• Je vindt veiligheid, orde en netheid belangrijk; 

• Je bent betrokken (proactief). 
 
 
Wat bieden we? 
Een afwisselende en uitdagende job in een innoverend en betrouwbaar bedrijf. Na een degelijke 
interne opleidingsperiode bieden we de kans om verdere competenties te ontwikkelen via externe 
opleidingscentra. Het marktconforme loon is aangevuld met extra-legale voordelen (o.a. 
maaltijdcheques). Werken gebeurt tijdens de dag, en we bieden de keuze om 38, 39 of 40 uren/week 
te presteren waardoor extra vakantiedagen mogelijk zijn. 
 
 
We kijken uit naar de chemie tussen ons!  
Geïnteresseerd om ons team te versterken?  Stuur uw cv en motivatiebrief naar 
veerle.seghers@tensio.be  


