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Job Title: Marketing Manager Benelux 

Job ID:  SS543 

Company: Nutrition & Santé 

Location: Breda 

Industry: FMCG / Food / Retail 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Marketing Manager Benelux bij Nutrition & Santé, bekend van de gezonde voeding, is een zelfstandige en 

veelzijdige functie. Je geeft leiding aan het team Category Marketing “Active & Advanced Nutrition Benelux” 

met een Sr Brandmanager in België en twee Brandmanagers in Nederland.  

We zoeken een strategisch denker én doener; je bent verantwoordelijk voor de totale marketingstrategie 

en product portfolio van de merken: Modifast, Weight Care, WeCare, Gerlinéa en Isostar in zowel 

Nederland als België binnen de categorie “Active & Advanced Nutrition”. Je stelt lange en korte termijn- 

plannen op binnen marketing en communicatie en met één merk ben je lead country voor de internationale 

uitrol in 2024/2025. Je bent een sterke persoonlijkheid die kritisch is, een mening heeft en (vooral) energiek 

en nieuwsgierig is en elke dag een stapje harder loopt om het (nog) beter te doen. Je bent makkelijk in de 

omgang, extravert, een winnaar, type ondernemer die zijn/haar verantwoordelijkheid pakt en iniatieven 

neemt. Je bent zichtbaar in de Benelux-organisatie, ook richting het hoofdkantoor in Frankrijk. Binnen de 

afdeling Marketing & Category Management werk je nauw samen met Digital Communications, Quality, R&D, 

Sales, Trade, Operations en Legal in de Benelux- en internationale organisatie (FR). Je werkt fact-based, je 

bent analytisch sterk en een teamplayer. Het is prettig als je enige affiniteit hebt met gezonde/functionele 

voeding (!), naast 8-10 jaar relevante marketing-ervaring in Food, FMCG en Retail Benelux.  

Ja, we vragen nogal wat! Maar in deze functie (interne functietitel is “Category Marketing Manager”) ben je 

dé spil binnen de Nutrition & Santé organisatie en ambassadeur voor je merken binnen “Active & Advanced”. 

Je werkt vanuit kantoor Breda (hybride) en je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director Benelux.  

 

Opdrachtgever: 

Onze opdrachtgever Nutrition & Santé is een dynamische en aansprekende internationale organisatie met 

betrokken medewerkers. Al 90 jaar innovatief en vernieuwend met gezondheidsproducten. De centrale 

missie: “Design natural and active nutritional solutions for body and mind well-being” is uiteraard 

prachtig om voor te werken, elke dag weer! Nutrition & Santé is actief in 140 landen met 30 lokale en 

internationale merken binnen een viertal segmenten:  

- Health & Functional Foods (o.a. Céreal) 

- Slimming Nutrition (o.a. WeightCare, WeCare en Modifast) 

- Sports Nutrition (o.a. Isostar) 

- Organic & Veggie Alternative (o.a. Céreal Bio en Natursoy) 

 



 
 

Het kantoor in Nederland is gevestigd in Breda en de cultuur van de onderneming laat zich kenmerken door 

kwaliteit, passie voor (Health) Food, klantgerichtheid en ondernemerschap. De voertalen binnen de 

organisatie zijn Nederlands en Engels (Frans is een pré). Binnen het bedrijf is het mogelijk om hybride te 

werken, waarbij men wel meer teruggaat naar kantoor, minimaal 50-60% kantoor. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Vilvoorde (Brussel) België, er wordt veel online gewerkt en het kan voorkomen dat je in 

Vilvoorde werkzaam bent. Let’s work together on a bright & healthy future! 

 

Functie-eisen: 

HBO / WO, commerciële richting 

8-10 relevante ervaring binnen strategische Marketing en Senior Brandmanagement. 

Ervaring met Food-producten, FMCG, Retail en A-merken binnen de Benelux 

Strategisch denker, maar ook operationeel sterk, een doener/aanpakker 

Winnaarsmentaliteit, ondernemerstype en overtuigend teamplayer 

Nieuwsgierig, innovator, gedreven en creatief (out-of-the-box) 

Communicatief sterk, pro-actief, energiek, zelfstandig en verbinder 

Data-driven, no-nonsense, goed georganiseerd, internationaal 

Foodie, passie voor gezonde producten, koken en innovatie is een pré 

Enige ervaring in Trade Marketing en/of Category Management is een pré, geen must 

Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels (Frans is een pré, geen must) 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

De opdrachtgever kent een totaalpakket van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden incl. goed salaris, prestatie 

bonus, goed pensioen en een lease-auto. Binnen het bedrijf – dat zich kenmerkt door een open en informele 

sfeer – zijn goede doorgroeimogelijkheden en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

 

 

Contact:  Huub Terpstra 

 h.terpstra@sterlingholmes.com 

 

 

Sterling & Holmes ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met jouw privacy om te gaan. Na 
het insturen van je cv en/of motivatie worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt in ons CRM-systeem. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het sollicitatieproces. Zonder je uitdrukkelijke toestemming worden 
deze gegevens nooit met derden gedeeld. 
 


