
  

 

 
 

 

GET gevestigd te Oostmalle, maakt deel uit van de Europese Azkoyen-groep die een dynamische 

groei kent. Met een team van 100 medewerkers creëren, verkopen en installeren we ICT oplossingen 

voor tijdregistratie en security management. Onze sterkte, naast het aanbieden van kwalitatieve en 

innovatieve producten en diensten, ligt in het aanbieden van totaaloplossingen.  

 

Voor het ondersteunen van de organisatie in het realiseren van een toenemend marktaandeel in 

tijd- en aanwezigheidsregistratie in de Benelux zoekt GET momenteel een: 

 

 

PRODUCT OWNER TIME & ATTENDANCE 

Analytische bruggenbouwer met commerciële feeling 
 

 

De uitdaging  

◼ Je detecteert de noden op vlak van tijd- en aanwezigheidsregistratie in de Benelux markt, en volgt 
evoluties in de sector vanuit contacten met eindklanten, collega’s, (vak)organisaties … . Je vertaalt 
deze naar concrete oplossingen en schat in wat deze voor de Benelux markt kunnen betekenen in 
de toekomst. 

◼ Je onderbouwt de nodige argumenten (functioneel en financieel) om deze noden over te brengen 
op groepsniveau, zodat ze meegenomen worden in het strategisch productbeleid van de Primion 
groep. 

◼ Je werkt mee aan het uitzetten van de roadmap Time & Attendance, en neemt deel aan de 
wekelijkse planningsmeetings waarin o.a. prioriteiten voor development worden bepaald. 

◼ Je maakt functionele specificaties van nieuwe standaard producten/features, met speciale 
aandacht voor gebruiksvriendelijkheid. 

◼ Je ondersteunt het sales team bij het beantwoorden van technische of complexe functionele 
vereisten in lastenboeken, en zorgt voor een up-to-date demo systeem. 

◼ Je ondersteunt marketing door het genereren van inhoud voor de GET website, het geven van 
presentaties op seminaries en webinars. 

◼ Je beheert de productinformatie en -prijzen in de productcataloog voor de Benelux en zorgt dat 
deze up-to-date zijn in het ERP systeem. 

◼ Je introduceert nieuwe producten/features in de GET organisatie: 
o je analyseert, synthetiseert en communiceert markt- en concurrentie-info aan sales & 

marketing, zodat zij over de nodige argumentatie beschikken in hun contacten met klanten; 
o je zorgt voor beschrijvingen, productdocumentatie, handleidingen en technische fiches;;  
o je organiseert de productopleidingen voor de relevante collega’s van sales & marketing,. 

◼ Je rapporteert aan de Teamleader Product Management Time & Attendance van de Primion 

groep.. 

  



  

 

 
 

 

 

Jouw profiel  

◼ Je volgde bij voorkeur een master of minstens een bachelor opleiding, en hebt een sterke affiniteit 
met IT/software.  

◼ Je combineert een goed analytisch en synthetisch denkvermogen. 
◼ Ervaring met oplossingen voor tijd- en aanwezigheidsregistratie of een ander aan payroll gerela-

teerd vakgebied is een pluspunt.  
◼ Je hebt sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden. Je creëert en geeft 

vlotte presentaties/opleidingen die je publiek boeien. Je kan complexe zaken op een aanschouwe-
lijke manier overbrengen. 

◼ Je weet jezelf goed te organiseren en werkt op een systematische/planmatige manier om je 
doelstellingen te bereiken en deadlines te halen. 

◼ Naast het Nederlands heb je een goede kennis van het Engels, en kan je je uitdrukken in het Frans. 

 

Ons aanbod  

◼ Complexe klantomgevingen die je blijven uitdagen. 

◼ Een stabiel bedrijf met een collegiale sfeer. 

◼ Meer dan 50 jaar kennis en ervaring om te delen. 

◼ Een loon en extralegale voordelen die jouw meerwaarde weerspiegelen én flexibele uren. 

 

Interesse?  

Stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@get.be. 

 


