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Over Müller Nederland 

Frisse Alpenlucht, typische bruin/witte koeien met alpen bellen en vrolijke Alpenmeisjes die 

een bakje yoghurt eten. De oorsprong van de natuurlijke zuivelproducten van Almhof ligt dan 

wel in de Zuid-Duitse Alpen, toch worden de onderscheidende en hoogwaardige producten van 

Almhof speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Het brein achter slimme campagnes 

als ‘Natuurlijk genieten’ en ‘Alle lof voor Almhof’ is Müller Nederland. Dit bedrijf is in 2004 

ontstaan toen het Duitse familiebedrijf Theo Müller Group het merk Almhof overnam van 

Uniekaas. 

Het Duitse moederbedrijf Müller is een toonaangevende fabrikant van innovatieve 

foodoplossingen en bijbehorende services. Verspreid over 17 vestigingen werken ruim 20.000 

mensen. Zij zorgen samen voor een omzet van meer dan 5 miljard euro met zeven 

verschillende merken. Müller is marktleider in desserts in Duitsland, Italië en het Verenigd 

Koninkrijk. Het assortiment van het Nederlandse Almhof bestaat onder andere uit yoghurt, 

kwark en desserts in verschillende smaken.  

Bij Almhof draait het om pure, verse en natuurlijke 

ingrediënten zonder kunstmatige geur-, kleur- en 

smaakstoffen. Door slim te investeren in product 

portfolio en brand building is het merk  de sterkste 

groeier in het yoghurt-, kwark-, en dessertsegment. 

Door bewust te kiezen voor kleinere 

(eenpersoons)verpakkingen positioneert Almhof 

zich slim als aanbieder van ‘een (verwen)moment 

voor jezelf’. Een goed voorbeeld daarvan is het 

recentelijk geïntroduceerde ‘Hoekje’, een 

kleinverpakking yoghurt met een hoekje van fruit of chocolade. 

Met een compact maar sterk team van 15 personen is Müller Nederland zelf verantwoordelijk 

voor een lokale visie en strategie op product-, marketing- en salesniveau. Innovaties voor 

Almhof worden over het algemeen helemaal hier bedacht en ontwikkeld. Tegelijkertijd kan 

Müller Nederland natuurlijk gebruikmaken van alle expertise uit het internationale concern. In 

iets meer dan 7 jaar is het merk Almhof meer dan 100 procent gegroeid, en is het marktleider 

binnen yoghurt, een knappe prestatie in een dalende zuivelmarkt. Het merk wil haar positie als 

de nummer 1 in toetjes kleiner dan 1 liter behouden en verder uitbouwen. 

Op het kantoor van Müller Nederland werken ondernemende, commercieel ingestelde mensen 

die met een grote mate van zelfstandigheid opereren en verantwoordelijkheid dragen voor hun 

eigen discipline. Door de compactheid van het team zijn de lijnen kort en hangt er een familiaire 

sfeer. Wat de medewerkers met elkaar gemeen hebben is dat zij allemaal knokken om een 

toppositie te veroveren in de strijd met hun directe concurrenten. Successen worden 

bescheiden gevierd, want daarna gaat de aandacht snel uit naar de volgende innovatie of 

renovatie. Goede ideeën zijn dus meer dan welkom! 

 

  



 

 

 

 

 

Wat ga je doen? 

Als Trade Marketeer kom jij met scherpe adviezen voor de doorontwikkeling van de 

zuivelcategorie, het merk Almhof en de rol die de innovaties van Almhof daarin spelen. Jij 

maakt krachtige analyses en formuleert inspirerende presentaties op basis van de nieuwste 

markdata en trends. Samen met de Senior Trade Marketeer challenge je het sales- en 

marketingteam en andere interne en externe stakeholders met nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen in de markt. Jij speelt in op de huidige consumenten- en shopper behoeftes en 

zorgt voor een optimaal productportfolio. Daarnaast probeer je kansen te identificeren en 

vernieuwing te triggeren.  

Almhof zoekt een betrokken, zelfstandige en leergierige Trade Marketeer die stevig in zijn 

schoenen staat en die kansen en bedreigingen vertaalt in concrete input voor de organisatie. 

Iemand die naast de categorieontwikkelingen ook promoties en het productportfolio analyseert 

en die resultaten zodanig presenteert dat er een volgende verbeterslag gemaakt kan worden. 

Jij ziet het als een uitdaging om in deze functie de online markt verder in kaart brengen en hier 

een visie op ontwikkelen. Affiniteit met zuivel is een duidelijke plus om met de juiste passie 

aan de slag te kunnen. 

 

Wat biedt de organisatie jou? 

Bij Almhof kom je terecht in een ambitieuze en nuchtere omgeving, waar je jezelf goed kunt 

ontwikkelen als Trade Marketeer. Samen met de Senior Trade Marketeer vorm je het gezicht 

van de afdeling en ben je een sparringpartner en teamgenoot om samen een sleutelrol op te 

eisen voor het vak. Innovatieve ideeën zijn bovendien altijd welkom bij deze snelgroeiende 

zuivelspeler. 

 

Competenties 

De invulling van de functie vereist inhoudelijk vakmanschap, maar ook persoonlijke kwaliteiten. 

De belangrijkste competenties, waarover de kandidaat moet beschikken zijn de volgende: 

 

* Analyseren  

Analyseert numerieke en verbale gegevens en andere soorten informatie door deze in 

componenten, patronen en relaties op te delen; gaat op zoek naar aanvullende informatie 

of een beter begrip van een probleem; neemt rationele besluiten op basis van de 

beschikbare informatie en analyse; begrijpt dat een bepaald vraagstuk deel kan zijn van 

een veel groter geheel; deelt de informatie op in componenten, patronen en relaties; komt 

met werkbare oplossingen voor verschillende problemen. 

 

 

* Presenteren en communiceren  

Spreekt helder en vloeiend; geeft op heldere wijze meningen, informatie en hoofdpunten 

van een betoog weer; geeft presentaties en spreekt met vaardigheid en vertrouwen voor 

een groep mensen; speelt vlot in op het publiek en op hun reacties en feedback; straalt 

geloofwaardigheid uit. 



 

 

 

 

 

 

* Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen      

Richt zich op behoeften en tevredenheid van klanten; stelt hoge normen voor kwaliteit en 

kwantiteit; controleert en handhaaft kwaliteit en productiviteit; werkt op een 

systematische, methodische en ordelijke manier; bereikt consequent project-doelen. 

 

* Ondernemend en commercieel denken  

Blijft op de hoogte van informatie over concurrenten en trends in de markt; identificeert 

zakelijke mogelijkheden voor de organisatie; houdt de ontwikkelingen binnen de 

organisatiestructuur in de gaten; toont financieel bewustzijn; beheerst kosten en denkt in 

termen van winst, verlies en toegevoegde waarde. 

 

 

Jouw ervaring 

- 1- 4 jaar relevante ervaring 

- Analytisch en cijfermatig sterk 

- Kennis van IRi en/of Nielsen 

- Ondernemend, resultaatgericht en zelfstandig 

- Accuraat, betrouwbaar 

- Communicatief sterk in zowel het Nederlands als Engels 

 

 


