Trade Marketeer

Introductie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Trade Marketeer voor onze locatie in Dordrecht
(fulltime).

Over Selecta
Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende
markt leveren wij maatwerk en facilitaire eet,- en drinkoplossingen voor onze klanten. Dit doen
wij onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk
Pelican Rouge!

Over de functie
Als Trade Marketeer ga je aan de slag met het implementeren van (groeps)strategieën. Ook
houd je je bezig met het analyseren van de sector waar je werkzaam bent en maak jij hier
bruikbare rapportages van. Daarnaast vertaal én verwerk je big-data. Jij weet wat
consumenten trends zijn en kan deze data vertalen naar relevante marktontwikkelingen. Omdat
Selecta in rap tempo ontwikkelt en er met regelmaat nieuwe concepten gelanceerd worden,
werk je mee aan onze interne ontwikkeling en het continue verbeteren van onze procedures en
dienstverlening. Je schakelt proactief met onze klanten. Bovendien ben je een waardevol
sparringpartner voor zowel jouw leidinggevende als collega’s.

Over jou












Hands-on, ambassadeur voor uitmuntendheid in uitvoering volgens richtlijnen en
plannen, winnende cultuur, gedisciplineerd, winnende mentaliteit, sterke
samenwerking met Global team;
Je omarmt de bedrijfscultuur;
Projectmanagementcapaciteiten/vaardigheden;
Het vermogen om verschillende projecten en deadlines te beheren;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal en je bent
communicatief vaardig;
Streven naar uitmuntendheid;
Aanpassingsvermogen;
Werken onder (tijds) druk;
Je bent in het bezit van een diploma in de richting van marketing;
Je hebt minimaal 4-5 jaar werkervaring binnen marketing;

Selecta biedt
Een aantrekkelijk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere:








Vast salaris (afhankelijk van je ervaring);
Werkervaring bij een toonaangevend bedrijf;
Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid;
Individueel keuze budget (ten hoogte van 1 maandsalaris);
8% vakantiegeld;
25 vakantiedagen op basis van fulltime dienstverband;
Een pensioenverzekering bij BeFrank met een eigen bijdrage van 5%, de rest betalen
wij!

Interesse en solliciteren?
Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? We zoeken een geen creatieve marketeer maar
een wel een commerciële analist. Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een up-to-date CV
+ een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je contact
opnemen met Kyra de Vries, HR Business Partner via HRNL@selecta.com.

