
Schouten Europe B.V.  

Schouten Europe ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd vleesvervangers 
op basis van plantaardige eiwitten voor de retail, foodservice en industrie. Met 

meer dan 25 jaar ervaring en een ruim assortiment vegetarische producten 
bieden wij oplossingen op maat voor klanten in meer dan 40 landen.  
 

Schouten Europe B.V. is een familiebedrijf en is gevestigd in Giessen (Noord-
Brabant). De organisatie kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een 

open en informele sfeer.  
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:  

 
 

Marketing Medewerker  (M/V - 40 uur) 
 
 

Functieomschrijving:  
Als marketing medewerker ben je continu bezig met het bedenken van wat 
(potentiële) klanten van de producten, het merk en bedrijf vinden en wat ze 

eventueel nog meer kunnen gebruiken. Samen met onze marketing manager ben 
jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle marketing activiteiten binnen het 

bedrijf waaronder Product management, Brand Management voor het merk 
GoodBite, Online Marketing en Trade Marketing. 
 

Concrete taken zijn: 
 Opstellen en uitwerken marketingplan i.c.m. opstellen en bewaken van het 

marketingbudget. 
 Huisstijlontwikkeling 
 Verpakkingsontwikkeling 

 Beursorganisatie 
 Markt-, trend- en data analyse 

 Social media content ontwikkeling 
 Consumentencontact 
 Marketingcampagnes opzetten, plannen en uitvoeren 

 Ondersteuning van het sales team met presentaties, rapportages en 
content ontwikkeling. 

 
Functie-eisen  

 Werk- en denkniveau: HBO/WO, met een relevante afgeronde opleiding; 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Ervaring  binnen de food is een 
pré; 

 Ervaring met Word, PowerPoint en Excel; ervaring met design 

programma’s zoals Indesign, Photoshop of Illustrator is een pré. 
 
Profiel: 

 Je bent commercieel ingesteld, creatief, kunt zelfstandig werken en bent 

een teamplayer.  
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal; Frans en Duits zijn een pré; 
 Je kunt goed communiceren op verschillende niveaus ’s.  

 



Aangeboden  

Voor de functie van marketing medewerker  bieden wij: uitstekende 
arbeidsvoorwaarden; een uitdagende en afwisselende functie in een open, 

directe en informele werksfeer.  
 
Solliciteren  

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV via e-mail 
naar Peter Schouten: pcschouten@schouteneurope.com  

 
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen 
met Peter Schouten op tel. 0183-446391.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 
Onze websites: www.schouteneurope.com; www.goodbite.nl 
 

 
 

http://www.goodbite.nl/

