
Marketing & communicatie          
                       (32-38 per week)

Postuma AGF is op zoek naar een 
enthousiaste Marketing manager 
met passie voor de sector!

Wat ga je doen?
Als marketing manager ben je 
verantwoordelijk voor het promoten 
en positioneren van de producten 
en activiteiten van Postuma AGF. De 
marketingactiviteiten en uitingen worden 
door jou mede bedacht, voorbereid, 
uitgevoerd en gecoördineerd. Je hebt 
een belangrijke rol in het ondersteunen 
van onze klanten, de gespecialiseerde 
groente- en fruitzaken. Deze ondernemers 
maken gebruik van de expertise van 
Postuma, onder andere voor hun 
marketing- en salesactiviteiten. We 
ontwikkelen regelmatig nieuwe concepten 
en campagnes voor onze klanten, zodat ze 
hun bedrijf en de producten nog beter in 
de markt kunnen zetten, denk bijvoorbeeld 
aan de concepten Vol Smaak, Vitalogische 
Keuze en Lekker Lokaal. Of aan campagnes 
rond bepaalde bijzondere- of feestdagen.

We verwachten dat je nieuwe concepten 
en campagnes met initiatief ter hand 
gaat nemen! Je functie is veelzijdig en 
afwisselend. Bovendien is de functie nieuw 
en dus uitdagend! Het is voorwaarde dat 
je de sector kent en weet wat er zoal in 
omgaat. Je zult veel contact hebben met 
de verkoopmedewerkers in de buitendienst 
en daarnaast intern met de diverse 
leidinggevenden. Het is belangrijk dat je 
ervaring hebt in een marketingfunctie en 
zelfstandig invulling kunt geven aan deze 
nieuwe functie, waarbij we initiatief hoog in 
het vaandel hebben. 

Naast bovengenoemde taken zul je je 
ook bezig houden met een aantal taken 
op het gebied van communicatie, zoals 
het (mede) ontwerpen en verzorgen van 
de content op de social media en  het 
(mede) ontwerpen en verzorgen van de 
brochures, flyers, advertenties, enz. Ook 
het beheren en verzorgen van andere 
externe communicatie-uitingen behoort tot 
je aandachtsgebied. Het maken van een 
interne nieuwsbrief is ook een taak die in 
jouw pakket kan komen.  

Een aantal van deze werkzaamheden 
kunnen uitbesteed worden aan andere 
medewerkers of extern, maar we 
verwachten dat je ook zelf een aantal van 
deze taken gaat uitvoeren.

Wat vragen wij?
• HBO richting CE/marketing.
• Kennis van en ervaring in de sector. 
•  Uitstekend kunnen werken met MS Word, 

Excel en Powerpoint. 
•  Ervaring met Adobe programma’s 

Photoshop, Illustrator, Indesign  
is een pré.

•  Uitstekende communicatieve 
vaardigheden, een flexibele werkhouding 
en stressbestendig. 

Wat bieden wij?
We bieden een nieuwe en uitdagende 
functie in een groeiend bedrijf. Er heerst een 
informele en prettige werksfeer. Naast het 
prima salaris bieden we een aantal extra’s 
die we graag toelichten.   

Wie zijn wij?
Als je de juiste kandidaat bent ken je 
Postuma AGF natuurlijk al! 
Kijk voor alle informatie en campagnes  
op onze site:  www.postuma.nl
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