SRG International is een internationale, dynamische handelsonderneming op het gebied van
chocolade en zoetwaren producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld.
Bekende namen zoals Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze
vaste leveranciers. De kans is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud
Gastel is gegaan.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een
Trade-Marketeer
In onze internationale omgeving binnen een snel groeiende organisatie kom je te werken in een jong
team. In deze nieuwe functie binnen ons bedrijf zul jij samen met het sales-team aan de groei van
onze markt en onze merken bouwen. Je bent de schakel tussen marketing en sales. Jouw functie zal
onder andere bestaan uit het:
• Analyseren van marktonwikkelingen;
• Opzetten van een strategisch marketingplan;
• Opzetten en aanscherpen van een categorievisie en merkbeleving;
• Opstellen van tradeplannen op strategisch niveau om deze vervolgens te operationaliseren;
• Opstellen van marktanalyses;
• Opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van verkoop bevorderende activiteiten, zoals beurzen,
sales-presentaties, direct marketing;
• Trade communicatie richting handelspartners;
• Ondersteuning bieden t.b.v. sales en promotie voor onze klanten.
Uiteraard beschik je hierbij over uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je enthousiast,
energiek en pro-actief. Daarnaast beschik je over een flinke dosis doorzettingsvermogen, zie je
commerciële kansen en weet je deze ook te benutten.
Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt mogelijk al werkervaring in een commerciële functie;
• Beheersing in woord en geschrift van de Engelse taal;
• Alle extra talen zijn een pré;
• Microsoft Office pakket;
• Een flexibele instelling qua werkuren.
Wij bieden
- Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team
en in een snelgroeiend bedrijf.
- Marktconform salaris;
- Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Interesse
Denk jij dat je het verschil kunt maken voor SRG International voldoe je aan de gestelde eisen?
Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie naar
vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.
Kijk voor meer informatie over de organisatie op onze website www.srgi.eu.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

