Factory Zero werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan immers
sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten die nodig zijn
voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op industriële schaal
en wijze te produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en vooral
betaalbaar maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en gezondere woning.
Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële productieprocessen zijn voor
Factory Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar missie. In Tiel wordt, in eigen
huis, de iCEM ontwikkeld en geproduceerd. De iCEM is dé bouwkundig geïntegreerde
energiemodule die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor bewoners.
Als gevolg van de sterk groeiende installed base zijn wij op zoek naar een:

Product Manager iCEM
Wat ga je doen?
De iCEM (innovatie energiemodule voor woningen) combineert een warmtepomp,
balansventilatie met warmteterugwinning, een buffervat, een solaromvormer en een
sensor/IOT-omgeving. Al deze techniek wordt compact in een slimme bouwkundige enclosure
aangebracht om de inpassing in de woning zo efficiënt mogelijk te maken. Als ‘product owner
iCEM’ ben je verantwoordelijk om het product en de varianten zo efficiënt mogelijk
produceerbaar te maken en zo eenvoudig mogelijk is te plaatsen. Daarnaast is er een continu
streven naar een stabiel product welke energetisch en operationeel optimaal presteert met
lage servicekosten als laatste pijler. Hiervoor bepaal je de selectie van de gebruikte
componenten en de enclosure van het product, beheer en maak je de contracten naar
klanten en leveranciers. Je zorgt voor een gedegen administratie van zowel de product
documentatie als de aanpalende contracten en voorwaarden.

Waar ben je zoal verantwoordelijk voor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Eigenaar van ‘bill of material’, productdocumentatie, klantcontracten en
leverancierscontracten
Beheer product line-up van de iCEM
Eigenaar van werkinstructies en handleidingen
Verbinding maken tussen hardware, werking van product en softwareontwikkelaars
Support via telefoon, e-mail en soms op locatie voor zowel productie, uitvoering,
verkoop als eindgebruikers
Aanspreekpunt voor issues met iCEM vanuit service, productie en uitvoering
Je stelt een productmanagement roadmap op om continue te verbeteren op kostprijs,
eenvoud van productie plaatsen en service
Bent in contact met alle afdelingen van Factory Zero om verbeteringen op te halen en
te verwerken in de product roadmap
Selecteert nieuwe componenten en voert kleine verbeteringen zelf door
Aanpassingen doorvoeren aan product documentatie.
Release planning en invoering nieuwe ontwikkelingen van de afdeling ontwikkeling
binnen alle afdelingen van Factory Zero.
Sparringpartner van de ontwikkelafdeling rondom een nieuwe generatie iCEM

Wat verwachten we van jou?
De waarde van een excellent product voor zowel de klant in het gebruik als in maakbaarheid en
servicebaarheid begrijp je als geen ander. Een jonge dynamische omgeving geeft jou de juiste
energie en schrikt je niet af en zorgt daarbij voor:
•
•
•

Beheer van de iCEM in alle varianten
Verbetering van de iCEM in alle varianten
Doorontwikkeling van de iCEM in alle varianten

Wat zoeken wij in jou als ideale kandidaat?
Wij zijn op zoek naar een vriendelijke en communicatief sterke kandidaat met de volgende
kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante ervaring in de installatietechniek (minimaal 5 jaar)
Affiniteit met bouwkunde
Communicatief sterk
Resultaatgericht, gestructureerd en planmatig werken
Verbindende factor tussen operatie en ontwikkeling
Kan op basis van wensen en vragen uit de organisatie inschatten waar prioriteit aan
gegeven moet worden
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Tenminste HBO-opleiding afgerond
Kan helder problemen definiëren en (met een team) tot een gerichte oplossing komen
Je hebt een proactieve instelling, bent praktisch, stressbestendig en hebt sterke
communicatieve vaardigheden
40 uur per week beschikbaar

Wat biedt Factory Zero jou?
Een dynamische (fulltime) functie in een sterk groeiende organisatie. Je hebt veel rechtstreeks
contact met verschillende partijen; denk aan suppliers, interne afdelingen zoals productie,
projecten, service en R&D. Je hebt de back-up van een groeiend team van enthousiaste en
hardwerkende collega’s. Daarnaast bieden we je mogelijkheden voor ontwikkeling en studie.

Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor hun
vak. Ze zijn zeer betrokken en onderschrijven onze missie. Werk je bij Factory Zero dan heb je
ongeveer 50 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent.

Heb jij interesse?
Is deze functie je op het lijf geschreven en kun jij binnen afzienbare tijd aan de slag? Stuur dan je
motivatie voorzien van cv naar jasper@factoryzero.nl. Voor vragen over deze vacature neem je
contact op met Jasper van den Munckhof op 06- 5101 1456
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

