
Madaster is het wereldwijde online platform dat het circulair gebruik van materialen en producten in 
de gebouwde omgeving faciliteert. Na een start in Nederland is Madaster ondertussen opgeschaald 
naar een internationale organisatie actief in zes landen, and there is more to come! Daarom zijn wij in 
Nederland op zoek naar een Junior Product Manager! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vacature 
Junior Product Manager 

Ready to make some impact? Laat ons weten waarom jij dé persoon bent om ons team te versterken 
via: info@madaster.nl. Heb je vragen? Bel even: +31 85 060 1242 

Waarom zoeken wij jou? 

- Je hebt een groen hart; 
- Je denkt na over de wereld van 

morgen. Digitalisering en innovatie 
vind jij tof; 

- Bent analytisch, ziet snel verbanden 
in een netwerk en bent 
communicatief sterk; 

- Proactief en doortastend zijn 
eigenschappen die op jouw lijf zijn 
geschreven; 

- HBO / WO werk- en denkniveau 
met een voorkeur in een technische 
opleiding; 

- 0-3 jaar werkervaring. 
 

Wat ga je doen? 

Als Junior Product Manager werk je nauw 
samen met de gebruikers van ons platform, 
zoals aannemers, architecten, ontwikkelaars 
of producenten. Jij wordt expert van het 
Madaster platform om gebruikers te 
begeleiden in het succesvol toepassen van 
Madaster. Je bent betrokken bij de 
toepassing van Madaster in toonaangevende 
projecten. Daarnaast verdiep je je in 
inhoudelijke thema’s rondom de circulaire 
bouweconomie. Beide onderwerpen komen 
bij elkaar doordat je actief betrokken bent bij 
de ontwikkeling van het Madaster platform.  

 

Waarom zoek jij ons? 

- Dat groene hart… hebben wij ook; 
- Wij innoveren de bouw- en 

vastgoedsector; 
- Wij bieden een dynamische 

werkomgeving. Denk aan: 
internationale collega’s, klanten en 
dagelijks werken met cutting-edge 
technologie; 

- Je krijgt verantwoordelijkheid en 
vrijheid om jouw talenten tot zijn 
recht te laten komen. Samen 
bepalen we de bestemming, jij zit 
aan het stuur.  

 

Over Madaster 

Madaster beschouwt de aarde als een 
gesloten systeem waar geen afval hoort te 
zijn. Door de materialen om ons heen een 
identiteit te geven, krijgen en behouden ze 
waarde. Zo kan afval worden geëlimineerd 
en creëren we langzaam maar zeker een 
volledig circulaire economie. Ieder gebouw 
wordt een depot van materialen. Madaster 
is mede opgericht door Thomas Rau, 
architect, ‘klimaatpionier’ en mede-auteur 
van de bestseller ‘Material Matters’. 
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