Wij zijn op zoek naar een fulltime (1,0 fte):

JUNIOR PRODUCT MARKETEER (m/v)
DE FUNCTIE:
Je bent een jonge foodie die bereid is om te investeren in zichzelf. Je herkent
commerciële kansen en vertaalt deze naar juiste oplossingen in het spanningsveld tussen
accounts en telers. Mede omdat de (online) foodwereld iets is wat continu onderdeel is
van je levensstijl. Het belangrijkste doel binnen de functie is uiteindelijk het
maximaliseren van afzet, rendement en klanttevredenheid.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
-

Je brengt (onder begeleiding) zelfstandig marketingprojecten ten uitvoer;
Je zorgt voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van promotiecampagnes;
Je ontwikkelt online en offline promotiemateriaal;
Je verzamelt marktinformatie en –data (IRI, GfK), houdt systemen bij en analyseert
klanten en markten aan de hand van marktonderzoek;
Je bent aanspreekpunt voor marketing issues;
Je ondersteunt de product marketeers bij hun projecten en werkzaamheden.

FUNCTIE-EISEN:
-

Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur opleidingsrichting marketing (HBO/NIMA
A-B) en Food & Business (HAS), Food Innovation of vergelijkbaar;
Kennis van en inzicht in marketingtechnieken, databeheer en data-analyse;
(Bewezen) affiniteit met de foodsector in het algemeen en verse groente in het
bijzonder, bijvoorbeeld door een stage bij een internationale retailers en/of private
label is een pré;
Resultaatgericht, organisatievermogen, creativiteit, initiatief en samenwerken.

WIJ BIEDEN:
-

Passend salaris;
30 vakantiedagen;
Goede pensioenregeling en secundaire voorwaarden;
Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, onder andere via GoodHabitz;
Werken bij een Great Place to Work!

OVER ZON:
ZON is de internationale verkooporganisatie van de Coöperatieve Telersvereniging
ZON. Opgericht in 1915 en uitgegroeid tot een belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie
in Europa. ZON zorgt voor verkoop via de marktplaats (veilingklok) en
accountverkoop, waarbij de wensen van de klanten en telers centraal staan. ZON is
gevestigd in Venlo en telt 85 collega’s.
WAAROM WERKEN BIJ ZON:
ZON kijkt continue naar mogelijkheden om de organisatie te verbeteren. In 2017 en
2018 is de organisatie uitgeroepen tot Great Place To Work, en in 2019 is het predicaat
‘Best Workplace’ ontvangen. Enkele quotes van medewerkers:
“Laagdrempeligheid management en directie. Veel vrijheid voor de medewerkers.”
“Innovatieve organisatie waar nieuwe ideeën aangespoord worden en het belangrijk is om je
eigen verantwoordelijkheid te nemen.”
“Leuke en betrokken collega’s, die veel initiatieven nemen om van ZON een ‘greater place to work’
te maken.”
REAGEREN:
Meer weten? Bel Linda Naus via 06-18289933. Je sollicitatiebrief met cv kun je richten
aan hr@royalzon.com o.v.v. ‘Junior Product Marketeer’.

