
          

      

 
 
 

 
 

“YOUR LEADING PARTNER IN BISCUIT”  
 
Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder andere 
de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van meer dan 2.400 
medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum Equity de aandelen in 
Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het productaanbod en haar 
internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende investeringen. Biscuit 
International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult (de Franse leider) en 
Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa verwierf de groep in 2018 A&W 
(Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods (Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) 
en in 2019 Aviateur (Nederland). 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland verkocht 
worden.  

Voor onze locatie in Moordrecht zijn wij op zoek naar een:  
 

MARKETING ASSISTENT 
Fulltime, (40 uur per week) in Moordrecht 

 
Doel van de functie: 
Het marketing team ondersteunen met een diverse en brede range aan activiteiten waaronder product 
management, support van product introducties, corporate communicatie en brand support. You rapporteert 
aan de senior product manager en maakt deel uit van het Marketing, Artwork and NPD team. 
 
Jouw doelstellingen als Marketing Assistent zijn: 
Ondersteuning van het marketing team bij een diversiteit aan taken waaronder product management (fast 
tracks), corporate communicatie (BI), online communicatie (company websites + social media), door: 

 Ondersteunen van de senior product manager met realiseren van new product development door 
het coordineren van deze projecten met alle betrokken afdelingen (focus op fast track); 

 Support van corporate communicatie (onderhouden en bijwerken van corporate websites, creatie 
en updaten corporate presentaties, briefpapier etcetera) voor BI; 

 Bijhouden en updaten Cookiebook (internationale online product portfolio tool); 
 Onderhouden van andere company websites (bijv. merk websites) en social media; 
 Assisteren in optimalisatie van bestaand product portfolio; 
 Assisteren marketing manager in identificeren trends, klant- en consumentenbehoeften en 

marktontwikkelingen; 
 Support bij het organiseren van (internationale) beurzen/evenementen (PLMA/ISM/Anuga/SIAL 

bijv.); 
 Support het packaging artwork team indien noodzakelijk. 

 
Functie vereisten: 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau, met bij voorkeur met marketing en/of economische 
achtergrond  

 Eventuele voor de functie relevante cursussen/trainingen met betrekking tot marketing, product- 
en projectmanagement; 

 1-3 ervaring in marketing rol, product management en/of brand management; 
 Goede beheersing van Microsoft Office; 
 Kennis van Photoshop is een pré; 
 Kennis van IRI/Nielsen is een pré; 
 Vloeiend in Nederlands en Engels in zowel spraak als schrift; 
 Goede kennis van de Duitse, Franse en/of Spaanse taal is een pré. 

 
Persoonlijke kwaliteiten 
Je bent een georganiseerde, klantvriendelijke collega met project management vaardigheden. Je bent 
stressbestendig, en kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende taken. Je beschikt over zowel een 
organisatorische, planmatige en gestructureerde kant als een creatieve, communicatieve kant. Je hebt een 
positieve, optimistische instelling. Tot slot is je zelf startend vermogen goed ontwikkeld en heb je, net als 
wij, affiniteit met food. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de handen uit de 
mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een zelfstandige functie, met 
volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.  

Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze website 
www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar vacatures@biscuitinternatinal.com. Als je 
vragen hebt, kun je contact opnemen met Sabrina van Dam, Marketing Manager, via 
SvDam@biscuitinternational.com. 
 
 
 
 


