
FUNCTIE
• Je creëert, plant en voert verscheidene initiatieven uit voor het B2B merk en de B2C productvarianten
• Je zorgt voor  een correcte positionering van onze merken, via de retail en campagnes (on- en offline)
• Je ontwikkelt actieplannen voor de lancering van nieuwe producten i.s.m. sales- en marketingteam. Je bent hier verant-

woordelijk voor de materialen (verpakkingen, POS-materiaal, communicatie) en marketingactiviteiten.
• Je zorgt voor de visualisatie van klantgerichte presentaties.
• Je doet de opvolging van interne events, en verzorgt de interne communicatie (nieuwsbrief, brochures, ...)
• Je beheert onze social media-kanalen en de website.
• Tot slot rapporteer je rechtstreeks aan de Marketing 

PROFIEL
Creatieve duizendpoot die van aanpakken weet
Functie - eisen:
• Bachelor of Master in Marketing, communicatiewetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
• Goede beheersing van Powerpoint, Photoshop, Illustrator, ...
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands & Engels
• Kennis van Social Media kanalen: Linkedin, Instagram, Facebook, ... 

Competenties:
• Creatief & intitiatiefrijk
• Kritisch
• Lange termijn denken
• Vlotte communicator
• Gedreven & enthousiast, geen 9-to-5 mentaliteit
AANBOD
Je komt terecht in een klein, jong en gedreven marketingteam, waarbij ruimte is voor eigen inbreng
Je kan aan de slag met een gezond product en krijgt een veelzijdige en verantwoordelijke functie met voldoende uitdagingen.
Uiteraard gaat deze functie gepaard met marktconforme loonvoorwaarden.
INTERESSE?
Ben jij de geknipte persoon? Stuur dan je motivatiebrief + cv naar loes@denberk.be . Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met Loes van der Velden (+32478 48 54 33)

DEN BERK DÉLICE 
Den Berk Délice is een ambitieus en groeiend bedrijf, gespecialiseerd in de teelt en vermarkting van smaaktomaten. Als 
partner van de Europese Retail is Den Berk Délice voortdurend opzoek naar innovatie en vernieuwing in het tomatenschap. 
Met consumentgerichte concepten streven ze, samen met de retail, voor een optimaal rendement.


