Müller Nederland is een van de hardst groeiende spelers in de zuivelmarkt, bekend van de merken
Almhof en Müllermilk. Müller is marktleider in toetjes en yoghurt in Nederland. De organisatie is
onderdeel van de Theo Müller groep, een Duits familiebedrijf dat marktleider is in desserts in
Duitsland, Engeland en Italië. Müller Nederland is een zelfstandige Nederlandse tak die zelf de koers
uitstippelt en campagnes en producten voor de Nederlandse markt ontwikkelt. Op het Nederlandse
kantoor werken 20 ambitieuze collega’s in een informele sfeer aan het veroveren en vasthouden van
de marktpositie in Nederland.
Wij zijn per direct op zoek naar een
Trade marketeer
Functie
Als Trade Marketeer analyseer je de marktontwikkelingen en vertaalt deze door naar relevante
inzichten. Je komt met scherpe adviezen voor de doorontwikkeling van de zuivelcategorie, de
merken Almhof en Müller en de rol die de innovaties daarin spelen. Je werkt dan ook nauw samen
met de sales en marketing collega’s. Voor hen maak jij zelfstandig krachtige en scherpe analyses,
haalt inspiratie uit de nieuwste marktdata & trends en maakt onderscheidende presentaties, die je
op inspirerende wijze en regelmatig samen met de Account Managers aan de klanten presenteert.
Müller Nederland zoekt een betrokken, zelfstandige en ervaren Trade Marketeer die stevig in de
schoenen staat en die kansen en bedreigingen vertaalt in praktische input voor de organisatie.
Profiel

•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 2 jaar ervaring met Trade Marketing bij een A-merk in FMCG, of van retail- of
bureauzijde met daarbij aantoonbare kennis van retail data en ervaring met klantcontacten
Analytisch en cijfermatig sterk
Kennis van Nielsen en Iri
Ondernemend, resultaatgericht, proactief, aanpakker
Communicatief sterk en goed in samenwerken
Accuraat en betrouwbaar
Zelfstandig

Ideale match voor
• Een kandidaat die een eerste of tweede stap wil maken in FMCG en wil ontwikkelen in
category development bij een iconische A-merk speler
Wij bieden
• Een compact en nuchter professioneel team dat van aanpakken houdt en ontwikkelingen deelt
• Nauwe samenwerkingsverbanden met collega’s van andere afdelingen
• Een rol bij een innovatieve en snelgroeiende, internationale zuivelspeler
• Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen in trade marketing en verder door te groeien
Heb je interesse in deze uitdagende functie en denk jij de kandidaat te zijn die wij zoeken? Solliciteer
dan nu via de volgende link:
https://peopleselect.nl/youngprofessional/opdrachtgevers/almhof/trade-marketeer/
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

