
Vacature Marketing Manager          
                       (38 per week) Indicatie: €3.500 - €7.000

Voor onze nieuw te ontwikkelen 
activiteiten zijn wij op zoek naar  
een Marketing Manager.  
Daarbij ga jij leiding geven aan de 
projecten gericht op marketing.

Jouw taken:
Als Marketing Manager ben je 
verantwoordelijk voor het promoten 
en positioneren van de producten 
en activiteiten van Postuma AGF. De 
marketingactiviteiten en uitingen worden 
mede door jou bedacht, voorbereid, 
uitgevoerd en gecoördineerd. We 
ontwikkelen regelmatig nieuwe concepten 
en campagnes voor onze klanten, zodat 
ze hun bedrijf en producten nog beter in 
de markt kunnen zetten.

Je functie is veelzijdig en afwisselend. 
Bovendien is de functie nieuw en dus 
uitdagend! Je zult veel contact hebben 
met de medewerkers/adviseurs 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 staan.

Jij bent/hebt:
•  minimaal een HBO-opleiding afgerond, 

gericht op marketing / commerciële 
economie.

•  bij voorkeur ervaring op het gebied van 
marketing en je kunt dit aantonen.

• affiniteit met de voedsel detailhandel.
•  flexibel en hebt een goed inlevings-

vermogen met betrekking tot 
zelfstandige ondernemers.

•  het liefst binnen een half uur bij ons  
op kantoor.

Wij bieden:
•  een gemotiveerd en professioneel team 

binnen een groeiende organisatie.
•  volop mogelijkheden en ruimte om jouw 

ideeën vorm te geven.
•  veel zelfstandigheid.
•  een functie met leidinggevende taken.
•  een passend salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Postuma AGF is een groothandel in 
aardappelen, groenten en fruit. Wij 
beleveren met name zelfstandige AGF 
specialisten die een winkel hebben of op 
de markt staan. Ons doel is om de meest 
toonaangevende leverancier in Nederland 
te zijn voor de AGF-specialist. Naast 
kwalitatief hoogwaardige producten 
willen we dit bereiken door onze klant 
op alle gebieden te ondersteunen en 
waar mogelijk te ontzorgen. Wij zijn 
een organisatie die zich kenmerkt door 
een aanpakkersmentaliteit en een zeer 
klantgerichte houding. Dit combineren wij 
met een goede sfeer en collegialiteit.

Interesse?
Voor meer informatie kun je telefonisch  
of per e-mail contact opnemen en  
vragen naar Ria Doorn. Bel ons via  
038 337 00 99 of stuur je brief en CV 
naar personeelszaken@postuma.nl  
o.v.v. Vacature Marketing Manager.
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