Vitapep is uniek en een beetje eigenwijs in de paprikawereld. Vitapep doet dingen op een heel
eigen manier. Altijd op zoek naar hoe het anders kan, lekkerder, beter en met nog meer plezier.
Met veel passie en energie werkt deze club enthousiastelingen elke dag aan een mooier product.
Werken bij Vitapep betekent werken buiten een keurslijf in een dynamische werkomgeving
waar wij samen met jou het tempo van jouw ontwikkeling bepalen.
Om aan deze ambitie invulling te geven zijn wij op zoek naar een full time

marketing- en salestalent
Wat ga je doen:
•	
Accountmanagement: op een professionele
manier onderhouden en verder uitbouwen
van ons klantenbestand door met hen mee
te denken en met hen samen te werken,
een langdurige klantrelatie is daarbij een
uitgangspunt. Ook breng je structuur aan in
onze wijze van klantbenadering en -opvolging.
•	
Marketingmanagement: Het op een unieke
manier onder de aandacht brengen van
Vitapep door het verder ontwikkelen, uitwerken
en uitvoeren van een “verrassend” marketingbeleid en “opvallende“ marketingconcepten.
Natuurlijk is het invulling geven aan beurzen en
het ontwikkelen en bijhouden van (social media)
content hierbij uitermate belangrijk.
•	
Promotie: Het uitdenken van nieuwe ideeën
voor verdere introductie van Vitapep en
klanten informeren over assortiment- en
marktontwikkelingen waarbij je kijkt naar
ontwikkelingen in de markt, markttrends en
het gedrag van consumenten.
Wie ben jij:
• Type persoon: eigenwijs en mensgericht!
•	Je bent creatief en je maakt graag onderdeel
uit van een vooruitstrevend team
•	Je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière
•	Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken
met “vers producten”
• Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau
•	Je hebt een duidelijk externe focus; je bent
klantgericht en weet wat er speelt in de markt

•	Je bent communicatief uitermate vaardig, zowel
mondeling als schriftelijk in het Nederlands en
Engels, beheersing van de Duitse taal is een pré
• Je bent gestructureerd en je werkt zelfstandig
•	Je hebt kennis van de hedendaagse software en
sociale media
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Wat bieden wij:
•	Grote mate van zelfstandigheid en werken in
een enthousiast team
• Vrijheid om ideeën te bedenken en uit te werken
•	De uitdaging om mee te bouwen aan de
verdere groei en het succes van ons bedrijf
•	Een ongedwongen en open werksfeer
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Afwisselende werkzaamheden
•	Een assessment maakt onderdeel uit
van de selectie procedure  
Reactie mogelijkheden:
Wil jij onze nieuwe collega in de marketing en sales
worden? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar
Patrick Franken (patrick@vitapep.nl) Dit mag ook
in de vorm van een persoonlijk filmpje die je kunt
mailen naar datzelfde adres. Wil je eerst graag
wat meer informatie kijk dan op onze site
(www.vitapep.nl) of bel met Patrick (0651402163).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.vitapep.nl

