
 

 
 

 
 
Job Title: Brand Manager 
Job-ID:  S555 
Company: pladis Group (Verkade) 
Location: Zaandam 
Industry: FMCG / Food  
Job Type: Full-time / hybride werken 
 
Functie: 
Brand Manager Sultana van Koninklijke Verkade. In deze rol ben je actief op alle marketingmixelementen – 
van merkstrategie en productontwikkeling tot communicatie en merkactivatie. Als Brandmanager heb jij 
dagelijks een directe link naar verschillende afdelingen zoals Sales en Trade Marketing, R&D, Supply 
Planning, Logistiek en Financiën en ben je onderdeel van het multidisciplinaire Business Team.  Een pracht 
functie voor een gedreven allround marketeer, die sterk is in het laten groeien van merken en het managen 
van communicatie en innovatieprojecten. Een belangrijk project in het komende kwartaal is de grootse 
relaunch. Je bewaakt budgetten en draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van winnende 
marktstrategieën. Je bent op de hoogte van de laatste (lokale) trends en weet deze te vertalen naar sterke 
marketingproposities. Je analyseert de businessresultaten en verzorgt de interne rapportage. Je identificeert 
kansen en verrijkt de proposities naar aanleiding van consumer insights. Dit is dé baan waar carrières 
gebouwd worden. We zoeken een stevige persoonlijkheid met veel positieve energie, gedreven, voorzien 
van een winnaarsmentaliteit. Een ondernemers type die pragmatisch en doelgericht sturing geeft aan alle 
marketingwerkzaamheden die het merk nodig heeft. Past jou dat? Dan bieden wij de leukste marketing-
functie in FMCG in een internationale omgeving. Je rapporteert aan de Marketing Manager Verkade. 
 
Opdrachtgever: 
Koninklijke Verkade, opgericht in 1886, met prachtige en heel bekende merken als Verkade en Sultana, is 
sinds 2016 onderdeel van Pladis. Een wereldwijde community met iconische merken als McVities, Godiva en 
Ullker. Gezamenlijk meer dan 300 jaar bakkers geschiedenis en 16.000 collega’s. Sterke unieke merken en 
ondernemingen, verbonden als een familie van bakkers en chocolatiers, hardwerkend, met trots en een 
doel. Koek & chocola brengt mensen samen. “Wij zijn Pladis. We bakken ‘happiness’. Happiness with every 
bite.” Verkade is gevestigd in Zaandam. 
 
Functie-eisen: 

• HBO (relevante studierichting) 
• Marketing-ervaring bij een A-merk in FMCG 
• Sterk in merkgroei, communicatie,  projectmanagement, en stakeholder management 
• Digital marketing is een sterke plus 
• Ervaren in het finaliseren en scherpstellen van jaarplannen en strategie 
• Kennis van portfolio ontwikkeling, NPD-processen, marketingcommunicatie, media en merkactivatie 
• Zeer goede presentatie-, communicatie- en interpersoonlijke relatievaardigheden 
• Type ondernemer, winnaarsmentaliteit, pro-actief, hands on, zelfstarter 
• Talen: vloeiend Nederlands en Engels 

 
 
Reageer DIRECT, mét cv 
 
 
Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com  
 


