Zie jij toekomst in gezonde snacks?

Yellow Chips is op zoek naar een

Marketing & Sales Manager
met internationale ervaring
Iedereen is dol op chips. En nu biologische aardappel- en groentenchips stormenderhand de
schappen veroveren, zet Yellow Chips alles op alles om de omzet van deze ‘snack der snacks’
een enorme boost te geven. Ben jij de marketing & salesmanager – type rots in de branding
met leidinggevende ervaring in Food en FMCG – die ons helpt deze ambitie waar te maken?
Samen met jou zet Yellow Chips graag de volgende stap in marktuitbreiding.
Dit ga je doen:
• Je bent verantwoordelijk voor de commerciële strategie, product development,
positionering en communicatie rond merken als GoPure + Kettle chips en private label.
• Je optimaliseert de werkprocessen, zodat sales en marketing elkaar verder versterken.
• Je brengt de verschillende marketing- en salesactiviteiten bij elkaar tot één sterke
verkoop- en marketingorganisatie voor Europa.
• Je ondersteunt sales en trekt waar nodig samen op naar grote Europese klanten.
• Samen met het marketing- en salesteam (9 leden) ontwikkel je een strategie en een
plan van aanpak vol slimme marketingoplossingen.
• Je werkt samen met operations.
• Je bent lid van het managementteam en rapporteert aan de general manager.

Dit neem je mee:
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie en weet wat er speelt in
de foodindustrie.
• Je voelt je thuis in de driehoek sales-marketing-productie.
• Je bent strategisch en analytisch ingesteld, houdt overzicht en weet op cijfers te
sturen.
• Je bent een evenwichtige en stevige persoon die niet snel van zijn stuk te brengen is.
• Je weet door je informele opstelling mensen te motiveren en mee te krijgen.
• Je hebt minimaal een opleiding op hbo-niveau in bijvoorbeeld Commerciële
Economie, Bedrijfskunde, Marketing Management of International Business.
• Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits.
Competentieprofiel:
In de Food- en FMCG-sector heb jij jouw bestemming allang gevonden. Je bent zakelijk en
ondernemend en zoekt nu een functie waarin je je kennis en ervaring met anderen kunt
delen. Met jouw oog voor verbetering van processen en structuren weet je de onstuimige
groei van Yellow Chips in goede banen te leiden.
Dit bieden wij je aan:
• Een strategische baan waarin je al je leiderschaps- én hands-on kwaliteiten kwijt kunt
• Grote beslissingsbevoegdheid
• Een goed salaris, 80 – 90K
• 25 vakantiedagen per jaar
• Een prettige werksfeer
• Een gedreven en enthousiast team
Wil jij je tanden zetten in deze krakendverse uitdaging? Neem dan voor meer informatie
over de functie contact op met Mark van den Hoogenband: mark@yellowapple.nl, tel. 06
371 735 70, of:

Solliciteer Direct!
Over Yellow Chips:
Yellow Chips is onderdeel van het Ierse Valeo Foods Group en maakt (h)eerlijke, unieke en
hippe chips. Met bijzondere smaken als apple, beetroot & parsnip, honing en zwarte peper,
zeezout & rozemarijn. We koppelen ondernemerschap en marktgevoel aan creativiteit en
inventiviteit. Met de merken GoPure en Kettle chips is Yellow Chips in heel Europa actief.
Daarnaast produceert Yellow Chips private label producten voor grote internationale
retailers. Bij Yellow Chips heerst een informele sfeer waarbij ruimte voor eigen inbreng
belangrijk is. Meer dan 100 fantastische mensen dragen aan ons succes. Kijk ook even op
Valeo Foods, Yellow Chips, Kettle en GoPure.
NB: Yellow Chips heeft deze vacature exclusief aan YellowApple uitbesteed en reageert niet op aanbiedingen van derden.

