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VACATURE MARKETING MANAGER  
 
Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging en luiden we jaarlijks de zomer in met 

een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat we een overzichtelijk 

bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen we zo bij elkaar 

binnen lopen op de productievloer of kantoor. 

 
Wie zoeken wij? 
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 
we het team uitbreiden en versterken met een: 
 
 

Marketing Manager (food) 
32- 40 uur 

 
(tevens zijn wij op zoek naar een Marketing Assistant/ 24-32 uur) 

 
Wat ga jij doen? 

 Vanuit slimme analyses en inzichten over de markt- en merkpositie, mede van onze 
concurrenten, zoek je naar kansen om op een creatieve manier de naamsbekendheid en 
de internationale zichtbaarheid van ons eigen merk en private label activiteiten te 
positioneren en te vergroten.  

 Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van 
marketingplannen en activiteiten met betrekking tot de off- en online marketing / 
communicatie van de producten.  

 Denk hierbij aan het ontwikkelen van de marketing- en communicatieplannen en vertalen 
daarvan in actieplannen of het schrijven van inhoudelijke content en communicatie 
uitingen (website/ internet, social media, etc.), uiteraard passend binnen de kaders en 
beschikbare budgetten. Je bent dan ook verantwoordelijk voor het Marketing budget. 

 Je geeft leiding aan de Marketing assistente en werkt nauw samen met het Sales team. 

Wie ben jij? 

 Je hebt een HBO/ WO opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting van Marketing, 
bedrijfskunde of economie. Eventueel aangevuld met Nima-A of Nima-B. 

 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan op het gebied van Marketing, bij 
voorkeur in een ondernemende, internationale organisatie. 

 Goede beheersing van Nederlands, Engels en eventueel Duits.  

 Tot slot ben je hands-on ingesteld, een creatieveling, zelfstandig, kunt samenwerken, bent 
klantgericht en je voelt je thuis in een platte, informele organisatiestructuur waarin vrijheid en 
verantwoordelijkheid hand in hand gaan. 

 
Wat wij bieden 
Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan 
een mooi bedrijf in de natuurvoedingssector. Wij bieden een zeer afwisselende fulltime (40 uur) functie 
binnen een internationaal georiënteerd bedrijf met duurzame uitgangspunten. Uiteraard zijn de 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie en is er ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling.  
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Interesse? 
Ben je niet afgeschrikt door alle eisen en werkzaamheden en ben jij die marketing topper die wij 
zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder vermelding van de vacaturenaam,  
ter attentie van Wendy Kruikemeijer, HR Manager, HR@joannusmolen.nl 

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com of contact 
opnemen met Wendy Kruikemeijer (aanwezig op dinsdagen), tel.nr: +31 (0)485-330600 of stuur een 
mail naar bovenstaand e-mailadres.  

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

 
 

Trefwoorden: 

Marketing, manager, communicatie, online, offline, strategie, strategisch, marketeer, food, 
Joannusmolen, internationaal, marketeer, leuk, persoonlijk, ontwikkeling, drive, gedreven, ambitie. 
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