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Job Tittle: Category Manager 

Job ID: S205 

Company: Uniekaas Holland 

Location: Kaatsheuvel 

Industry: FMCG / Consumer Products 

Job Type: Full-time 

Functie: 

Als Category Manager heb je een leidende rol binnen Food-Retail in de commerciële organisatie van Uniekaas 

Holland. Deze functie heeft echt alles in zich: Jij bent het centrale middelpunt tussen Sales en Marketing, je 

schakelt snel tussen operationele en strategische werkzaamheden. Je bent scherp in analyses van IRI en 

GfK, goed thuis in PPT en andere analyse tools. Je gaat graag mee naar klanten voor presentaties, je staat 

stevig in je schoenen en je hebt een mening. We zoeken een ervaren professional, een verbinder, een 

winnaar die net een stapje harder loopt, iemand die “eager” is, met energie en drive, ruime ervaring in 

category management en/of trade marketing, klant- en resultaatgericht, pro-actief, ondernemend met een 

can-do mentaliteit. Iemand die goed in staat is met scherpe analyses de data en bruikbare insights kan 

vertalen naar concrete actiepunten en overtuigend kan presenteren. 

Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Director. Een topper in zijn vakgebied, met een speciale voorliefde 

en gave voor het inspireren, het coachen en het ontwikkelen van de talenten in zijn team binnen Uniekaas. 

Opdrachtgever: 

Onze opdrachtgever Uniekaas Holland is een sterk groeiende organisatie in een internationale omgeving van 

het moederbedrijf DMK. Uniekaas is het oudste kaasmerk van Nederland, een gespecialiseerde speler op de 

Nederlandse zuivelmarkt. Men is met diverse bekende merken actief binnen de FMCG-markt. Er worden 

met regelmaat vernieuwende producten (NPD’s) gelanceerd. De klantgericht onderneming is een jong team 

van high potentials, is onafhankelijk en sterk marketing-sales georganiseerd. Uniekaas werkt met korte 

lijnen en geniet een open mensgerichte cultuur. Directheid en resultaatgerichtheid staan centraal en gaan 

hand in hand met pro-activiteit en pragmatisch handelen. Het merendeel van je aanstaande collega’s 

hebben een no-nonsense attitude en houden van aanpakken. Als vrijheid, persoonlijke 

verantwoordelijkheid en ondernemerschap kenmerken zijn die je aanspreken dan ben je hier op je plaats 

in Kaatsheuvel in Brabant. 



Functie-eisen: 

HBO / WO opleiding 

>4-5 jaar relevante ervaring binnen Category Management

Analytisch sterk, ervaring met data van IRI en GfK en kennis van PPT

Winnaarsmentaliteit, ondernemerstype, operationeel en strategisch sterk

Gedreven, zelfstandig, pro-actief en hands-on

Teamplayer, verbinder en no-nonsense aanpakker

Organisatorisch en communicatief sterk, business driven en commercieel scherp

Beheersing van Nederlands, Engels (Duits is een pré)

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 4-6 weken af 

Contact: Huub Terpstra 

h.terpstra@sterlingholmes.com


