Even ‘To the point’

Marketing Manager bij versAlert BV
“Met jouw eigen kijk op de wereld én op food, draag jij bij aan ons succes en het succes van
onze klanten”
Hoe?
Als marketing manager van een dynamische en vooruitstrevende versgroothandel.
Waarom?
Omdat jij met jouw enthousiasme en gedrevenheid de dagelijkse marketingoperatie kan
managen.
Waar?
Ons kantoor in Utrecht (full time)
Met wie?
Met het gehele team van versAlert!
Heb jij echt passie voor de versbranche en kijk op de speciaalzaak van de toekomst?
Lees dan snel verder!
Als Marketing manager van versAlert…
….werk je dagelijks intensief samen met het in- en verkoopteam. Je bent een inspirator en weet
anderen in beweging te brengen. Jouw doel? Zorgen dat je de trends in de markt conceptmatig
vertaalt naar onze klanten via verschillende communicatie kanalen. Je hebt resultaatgerichte
ideeën, werkt gestructureerd en onderhoud het contact met de interne en externe
stakeholders.
Dit ga je nog meer doen:
 Coördinatie en organisatie van beurzen en evenementen
 Opzetten en definiëren van de commerciële kalender
 (Online) marketingcampagnes opzetten
 Je bent een ambassadeur van ons bedrijf in het contact met onze leveranciers
 Als duizendpoot kan je snel schakelen en ben je bereid de mouwen op te stropen.

Heb jij?
 Een commerciële en pragmatische instelling
 Minimaal 5 jaar relevante marketingervaring
 Minimaal HBO werk- en denkniveau
 Affiniteit met de versbranche
 Ervaring met E-commerce
 Uitstekende communicatieve vaardigheden
 Een creatieve en slagvaardige denkwijze
 Gevoel voor design en conceptmatig werken
 Doorzettingsvermogen
Solliciteer dan nu!
Ons aanbod
Wij bieden jou....’an offer you can’t refuse’.
 Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische
onderneming.
 Voldoende mogelijkheden om jezelf te bewijzen en ontwikkelen
 Goede arbeidsvoorwaarden
 Een informele werksfeer
Dit zijn de feiten:
 versAlert bestaat dit jaar 40 jaar!
 Wij zijn een familiebedrijf
 Ons team bestaat uit ruim 95 collega’s
 Sinds 3,5 jaar opereren wij vanuit een geheel nieuw bedrijfspand
 Wij hebben alles in huis om slagerijen, groentespeciaalzaken,
traiteurs, cateraars en horecagelegenheden te voorzien van een
uniek en uitgebreid versassortiment
 ‘Puur en Persoonlijk’ is onze lijfspreuk
 Wij bedienen onze klanten van A tot Z zelf
Mail jouw CV en motivatie naar Leonie Kuijten
lkuijten@versalert.nl

