
 

Olympic Fruit B.V. is specialist in de import, export en distributie van fruit. Met focus op 
druiven, citrus en steenfruit weten wij een zorgvuldige selectie van telers over de hele 
wereld aan ons te binden. Door een nauwe samenwerking met deze leveranciers 
verzorgen wij het teeltprogramma, de verpakkingen en de logistiek van onze klanten dicht 
bij de bron. Daarnaast hebben wij 2 eigen teelt projecten in ons portfolio die vanuit 
Nederland worden aangestuurd.  Zo bedienen wij de Europese fruitmarkt al vele jaren 
met succes. 
 
Om onze marktpositie verder te verstevigen en onze klanten nog beter te kunnen 
bedienen zoeken wij per direct een;  
 

Trade marketeer 
 
Dit ga je doen 
Als Trade Marketeer verwerk en vertaal je big-data naar kansen en omdat je de taal van de 
supermarkt klanten spreekt en weet wat consumenten trends zijn kan je deze data vertalen 
naar relevante marktontwikkelingen. Met jouw kennis en inzicht adviseer je het 
accountteam hoe we klanten kunnen helpen hun doelstellingen te bereiken en te 
overtreffen.  
 
Je adviseert klanten o.a. op het gebied van schappen plannen en stemt assortimenten 
met hun af. Op basis van data interpreteer je de business en met de kansen die zich 
voordoen adviseer je de klanten fair share verhogend.  Vanuit je functie neem je 
vanzelfsprekend ook het voortouw waar het om communicatie gaat. 
 
Dit breng je mee 
Je hebt ervaring in trade marketing en affiniteit met marketing en communicatie, 
daarnaast hebt een groot verantwoordelijkheid gevoel. Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring 
opgedaan in een relevante functie en bent toe aan een vervolgstap.  
 
Dit ben jij 
Jij voelt je thuis in de retail en een fast moving omgeving past je goed. Je wilt van datgeen 
je doet dat het succesvol is, beter zijn dan een ander! Doordat je klanten en events 
bezoekt beschik je over kennis wat er speelt in de branche. Jij weet marketing kanalen 
optimaal in te zetten. Door de continue veranderende markt zie jij bijvoorbeeld dat het 
aankoop gedrag van consumenten verandert door het online boodschappen doen. 
Doordat jij trends en marktontwikkelingen volgt kan jij klanten adviseren.   
 
De toekomst 
Ligt helemaal in jouw handen maar we groeien snel en je krijgt de kans mee te groeien. 

 
 
 
 



 

Functie-eisen 
- een afgeronde MBO of HBO-opleiding, bij voorkeur richting marketing en 

communicatie  
- nauwkeurig, punctueel en analytisch 
- goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engelse taal, 

een 2e vreemde taal is een pré 
 

 
Ons aanbod 

- een fulltime baan (40 uur), 26 vakantiedagen, marktconform salaris, reiskosten 
vergoeding en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je ontvangt een 
mobiele telefoon en een laptop. Daarnaast bieden we en stimuleren we het 
volgens van opleidingen die bijdragen aan je groei en ontwikkeling. 

- werken in een internationale omgeving binnen een informele bedrijfscultuur 
met korte communicatielijnen. Ons bedrijf groeit, is dynamisch en biedt 
uitstekende mogelijkheden om je talenten te ontplooien. 

- een afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid  
 
Interesse? 
Mail je CV en motivatie naar HRM@olympicfoodgroup.com en voor meer informatie kan je 
contact opnemen via 0180-646200. 


