functie:

Trade Marketing Manager

marktsector:

FMCG / Food / Non Food

locatie:

Almere

job ID:

S548

De functie
Wij zoeken een Trade Marketing Manager, een stevige persoonlijkheid die actief in het midden van de commerciële
afdeling van HG International staat en goed thuis is in marktonderzoek, insights, trade marketing en shopper activatie.
Dé schakel tussen Marketing en Sales, tevens sparringpartner. Een gedreven persoon, kritisch, eager en
resultaatgericht. Je bent goed thuis in het verzamelen van de gegevens over de markt, de consument en de
concurrentie. Je verwerkt interne en externe data tot strategische plannen richting de key-accounts binnen Retail. Je
bent dé expert voor het gehele schoonmaak schap en je maakt categorie- en schappenplannen voor retailers vanuit
HG. Als Trade Marketeer ga je samen met Sales naar klanten om plannen te presenteren en door te spreken. Tevens
fungeer je als centrale kennisbron binnen het bedrijf en je hebt regelmatig contact met externe partijen als Nielsen,
GfK / IRI. Je bent een teamplayer, creatief, enthousiast, flexibel en pro-actief. Je houdt van aanpakken, je bent
innovatief, een verbinder, een ambassadeur voor HG “die doet wat het belooft”. Waarbij out-of-the-box denken een pré
is binnen een ambitieus en sterk vernieuwend commercieel team. Je neemt initiatief, je staat sterk in je schoenen, je
hebt een mening (!) en een visie en weet die goed over te brengen. Je bent werkzaam op het hoofdkantoor in Almere,
je geef leiding aan een Junior Trade Marketeer en je rapporteert direct aan de Sales Director.
De opdrachtgever
Opdrachtgever HG International is een Nederlands bedrijf en internationaal actief in 45 landen, o.a. Duitsland, België,
Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Azië, Canada, Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Totaal zijn er ruim 200
mensen werkzaam. Het hoofdkantoor (en tevens productielocatie) is gevestigd in Almere. Het totale assortiment
bestaat uit ruim 300 gespecialiseerde en kwalitatief zeer hoogstaande reinigings- en onderhoudsproducten. De letters
HG vinden hun oorsprong in de naam van een Zweedse ondernemer, Hågan Gip. Deze liet begin zestiger jaren een
aantal reinigingsmiddelen van zeer hoge kwaliteit ontwikkelen door de universiteit van Stockholm. De focus van HG –
dé specialist –ligt op innovatie en kwaliteit van reinigings- en onderhoudsproducten voor in en rondom het huis. HG is
een vertrouwd A-merk met bekende campagnes op TV, online en de winkelvloer: “HG doet wat het belooft”; reinigen,
beschermen en verfraaien. HG International kent een prettige en collegiale sfeer met een sterke can-do mentaliteit. De
organisatie in Almere (50 fte) is sterk marketing-sales georiënteerd en wordt gedreven door een ambitieus
commercieel plan en een sterke R&D-afdeling.
Functie-eisen:
WO/HBO-opleiding
5-6 jaar relevante werkervaring in Food / Non Food, bij voorkeur A-merken
Werkervaring in trade marketing en shopper activatie, analytisch goed onderlegd
Ervaring met marktonderzoek data; Nielsen, GfK, IRI en schappenplannen; o.a. Spaceman
Ondernemerstype, winnaarsmentaliteit, zelfstandig, pro-actief, initiatief nemen
Ambitieus, no-nonsense teamplayer, aanpakker, creatief, out-of-the-box denker
Vloeiende beheersing van Nederlandse en Engelse taal
Arbeidsvoorwaarden:
De opdrachtgever kent een totaalpakket van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Naast prettige collega’s en een
goede sfeer; uitdagende salesprojecten en goede mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
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