Jet Import is als een sterk groeiende onderneming één van de grootste invoerders geworden van meer dan
40 internationale premium drankenmerken zoals Red Bull, Fever-Tree, Desperados, Copperhead, Sol, Carpe
Diem, Armand de Brignac en Bionade. Jet Import is uitgegroeid tot een volwassen bedrijf dat zeer
vooruitstrevend werkt en op een gedurfde manier inpikt op nieuwe trends.
Dit doen ze met een team van meer dan 100 gemotiveerde en enthousiaste medewerkers (waaronder
commerciële hoogvliegers, marketingspecialisten, promotieteams en verschillende externe experten). Ze
bekleden een vooraanstaande positie op de retail- en impulse-markt alsook in de horeca.
Jet Import realiseert een omzet van 140 miljoen euro met een jaarlijkse double digit groei. Innovatie,
kwaliteit, rentabiliteit, gedrevenheid, maar bovenal een grenzeloos enthousiasme van de medewerkers
staan garant voor deze sterke groei. Het creatief marketing- en promotiebeleid en de
evenementenstrategie van het bedrijf geven Jet Import een unieke slagkracht.

Retail & Impulse Marketeer

Voor verdere groei is Jet Import op zoek naar een Retail & Impulse Marketeer.
Functie
De Retail & Impulse Marketeer is de schakel tussen marketing en sales, en verantwoordelijk voor alle
executies op de winkelvloer, van schapmaterialen tot grote winkelvloer-activaties. Je bent verantwoordelijk
voor het opstellen & implementeren van het nationale en lokale promotieplan. Je maakt deel uit van de
afdeling Trade Marketing, die als doel heeft het ontwikk elen van een categorie-/kanaalvisie en beleid voor
de toegewezen accounts/kanalen in lijn met het commerciële beleid. Trade Marketing maakt, samen met
de afdelingen Key Accounts en Field Sales, onderdeel uit van het Off Premise (retail & impulse) team.

Je dagelijkse takenpakket omvat 3 domeinen:
Planning
 Op basis van merkenplannen en categorievisie stel je het promotieplan op voor het Retail en Impulse
departement (in samenwerking met onze Key Account Managers).
 De Field Marketeer doet een voorstel wat betreft type van acties en werkt deze vervolgens ook
operationeel uit (ontwikkeling van materiaal, verpakking, contact met leveranciers).
 Je beheert de voorraad van de promo-materialen van het departement over alle merken heen.
Tracking & Execution
 Je bent verantwoordelijk vanaf conceptontwikkeling, onderhoudt contacten met de reclame bureaus,
fabrikanten en zorgt dat de middelen worden ontwikkeld conform briefing, tot en met de executie bij de
klant.
 Met je analytische skills evalueer je de acties in termen van incrementele sales en rentabiliteit.
 Je zorgt dat de ontwikkelde materialen opvallend (creatief) en praktisch toepasbaar zijn en bovendien
aanzetten tot aankoop gedrag (actie gericht).
 Je hebt nauwe afstemming met marketing, trade marketing en (field) sales voor het opstellen en
executeren van nationale, accountspecifieke en lokale activaties die (impuls)aankopen stimuleren.
Strategy
 Ter ondersteuning van de cross-selling, werk je promotionele acties uit met andere merk fabrikanten
(joint promoties) vb. Giftboxen met Gins
 Je geeft onze regiomanagers duidelijke richtlijnen over hoe ze de activaties en promo-materialen moeten
gebruiken.
 Je bekijkt, samen met de merkeigenaars en externe leveranciers, welke materialen we kunnen
ontwikkelen om onze producten in de kijker te zetten in het winkelpunt.

Jouw profiel
Als Field Marketeer ben je in staat om duidelijke verwachtingen en objectieven om te zetten en deze ook
uit te voeren. Je krijgt de kans om jouw analytische en sociale vaardigheden sterk te ontwikkelen en staat
midden in de Jet Import organisatie








Je hebt een Master diploma of een Bachelor diploma, deze laatste in combinatie met een eerste
werkervaring, bij voorkeur in sales
Je hebt ervaring met (instore) communicatie of marketing binnen de FMCG of retail branche
Jouw communicatieve vaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld
Je kunt schakelen in verschillende gespreksstijlen en kunt omgaan met weerstand.
Je kunt goed plannen en organiseren. Je vindt het leuk om samen te werken en kan dit ook goed
Je bent resultaatgericht, praktisch en beschikt over een flinke dosis humor en overtuigingskracht
Door je nauwe samenwerking met diverse disciplines en leveranciers, bereik je het meest effectieve
resultaat voor Jet Import en hun klanten.

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in de wereld van Jet Import waar je wordt omringd door aangename, dynamische en sociale
collega's. We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen
worden beloond met een aantrekkelijk salaris met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen

