
 
 
 
 
 
Gezocht: 
Wij zijn op zoek naar een fulltime Product Manager/Specialist (40 uur per week) 
  
Wie zijn wij? 
 
Rhion Versicherung AG is een relatief nieuwe schadeverzekeraar binnen de Nederlandse 
markt volledig gericht op het volmachtkanaal. Daar vertellen we later graag meer over. Rhion 
heeft een solide moedermaatschappij: Rheinland Versicherungsgruppe. We zijn in 2019 in 
Nederland gestart en houden kantoor op onze prachtige locatie op de High Tech Campus in 
Eindhoven. Inmiddels bestaat ons team uit 15 ervaren collega’s. 
 
In een paar jaar tijd zijn we dankzij onze pioniersgeest en gedrevenheid al flink gegroeid en 
zijn we nog steeds groeiende. Met een relatief klein team en een flexibele werkwijze kunnen 
we doortastend handelen, onze klanten snel bedienen en kunnen we flexibel inspelen op 
trends in de markt. Dat doen we door onze (verzekerings-)oplossingen aan te passen, 
aanvullende diensten te introduceren, of geheel nieuwe, innovatieve producten te 
ontwikkelen.  
 
Draag hieraan bij, wordt een deel van ons bedrijf en vorm samen met ons de (onze) toekomst! 
Indien dit jou aanspreekt, lees dan snel verder wat de functie inhoudt en wat we van jou 
verwachten.   
 
Wat verwachten wij van jou? 
 
Als zelfstandige en energieke productmanager/specialist zet jij je in voor het beheer en het 
(door)ontwikkelen van onze particuliere en zakelijke schade verzekeringen. Je bent bekend 
met de dynamiek van het werkveld en vertaalt trends uit de markt naar productaanpassingen 
en productontwikkeling. 
Jouw doel is om verhoging te realiseren van de waarde van onze producten. Binnen de 
afdeling Productontwikkeling vorm je één team met onze Productontwikkelaar waarbij jullie 
elkaar aanvullen maar ook elkaars backup zijn.  
Samen volgen jullie de (nieuwste) ontwikkelingen, inventariseren behoeften en vertalen dit 
naar de beste producten en processen. 
 
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Verantwoordelijk voor de aanpassingen/verbeteringen van bestaande producten/diensten 
(particulier en zakelijk) die aansluiten op de markt, klantbehoefte en gebruiksvriendelijk zijn   

 Uitvoeren, plannen, coördineren en bewaken van het proces productmanagement voor alle 
betrokken disciplines en zorgdragen voor de haalbaarheid van de planning  

 Het monitoren van marktontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van onze 
verzekeringsproducten 

 Structuur en prioriteit aanbrengen in verbetervoorstellen met als doel structurele waarde aan 
onze producten toe te voegen 

 Bijdragen aan het analyseren en aanscherpen van productideeën én het door vertalen naar 
productvoorstellen 



 Aanspreekpunt voor diverse stakeholders en externe partijen 
 Signaleren en registeren van product technische correcties van bestaande producten/diensten 

en zoeken naar oplossingen samen met onze klanten en partners (zoals Solera, AWI, Infofolio) 
 Controle juiste implementatie van productaanpassingen bij onder andere Moneyview, AWI, 

Solera, Rolls en SOS 
 Producten toetsen aan het Product Oversight and Governance proces (voorheen het Product 

Approval en Review Proces). 
 Actieve bijdrage aan de levering van pricing, underwriting, implementatie en communicatie.  

Wat zijn de functie-eisen: 

 HBO werk- en denkniveau met een afgeronde relevante opleiding 
 Minimaal het diploma WFT Schade Zakelijk  
 Minimaal drie jaar ervaring als Product Manager of Product Specialist 
 Voldoende ervaring in de verzekeringsbranche (voorkeur Schade) 
 Kennis van POG (v/h PARP) en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
 Kennis van de Duitse taal heeft een voorkeur 
 Communicatief, sociaal, creatief, oplossingsgericht, stressbestendig, pro-actief, goed 

om kunnen gaan met ad-hoc taken 
 Uitstekende beheersing van Microsoft Office en Microsoft Teams 
 Ervaring met Scienta heeft een voorkeur 
 Woonachtig omgeving Eindhoven. 

Wat bieden wij: 
 Een prettige werkomgeving 
 Flexibele werktijden 
 Marktconform salaris 
 Een collectieve pensioenregeling  
 Een functie met veel verantwoordelijkheid bij een succesvol en groeiend bedrijf 
 Een uitdagend takenpakket in een dynamische en motiverende werksfeer 
 Een uiterst moderne en zeer goed bereikbare werkplek in Eindhoven met o.a. uitmuntende 

parkeergelegenheid  
 Inspirerende omgeving op – en faciliteiten van de High Tech Campus zoals een sportschool, 

kapper, restaurants en een AH To Go. 
 
Ben jij de collega die we zoeken? 
Interesse? Stuur je motivatiebrief met CV dan naar carriere@rhion.nl . Voor meer 
informatie kun je terecht bij Eduard Voragen: 06-11425041. 
Verdere informatie vind je op onze website www.rhion.nl. 

 
 

 

 


