
          

      

 
 
 

 
 

“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), 
in 2019 Aviateur (Nederland) en Dan Cake (Portugal) in 2021. 

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 de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een:  
 

CATEGORY MANAGER BENELUX 
Fulltime, (36-40 uur per week) 

 
De functie: 
Als Category Manager vorm je een belangrijke schakel tussen marketing en sales. Je biedt ondersteuning aan 
het commerciële team en aan onze klanten door middel van analyses van onder meer marktdata (IRI|Nielsen) 
en consumenteninzichten (GfK). Daarnaast werk je aan de verdere ontwikkeling van onze categorievisie, die 
ons zal helpen de partnerships met onze klanten verder te verstevigen. Jouw kennis van onze belangrijkste 
klanten, de categorie en onze gezamenlijke shoppers/consumenten moet bijdragen aan groei van onze 
klanten en dus topline groei van Biscuit International. Je rapporteert aan de Marketing Manager en maakt deel 
uit van het marketingteam. 
 
De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Ben je een sparringpartner voor Sales, Marketing en onze klanten, vanuit de diverse perspectieven op 
kanaal/markt, retailer, categorie en shopper 

 Analyseer je data van onder meer IRI, Nielsen en GfK data en kom je met aanbevelingen richting 
Sales en Marketing; je begrip van klant strategieën en marktinzichten is hierin cruciaal voor het 
identificeren van kansen en het doen van bruikbare aanbevelingen die bijdragen aan onze topline 
groei 

 Ontwikkel je een categorievisie, en actualiseer je deze wanneer nodig; onderdeel hiervan is tevens 
een generieke schapvisie, welke aan te passen is aan klant specifieke kpi’s en shopper profielen 

 Analyseer je promoties (Merk en PL) en bepaal je mede de promo-strategie voor onze merken. 
Tevens breng je advies uit op het PL-promobeleid van klanten 

 Maak je marge- en distributieanalyses en kom je met aanbevelingen richting Sales 

 Verzorg je periodiek een marktupdate aan Sales, Marketing en BI 

 Maak je de handelspresentaties t.b.v. jaargesprekken of verkoop van NPD; je bent hierin de schakel 
tussen Marketing en Sales Benelux 

 Draag je, in samenwerking met BI, bij aan het verder vormgeven van de discipline category 
management binnen onze Benelux organisatie 

  
Wat vragen wij? 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau, met bij voorkeur met (trade)marketing en/of economische 
achtergrond; 

 Minimaal 5 jaar ervaring in Category Management, Trade marketing of Senior Sales functie in Food 
Retail; 

 Ruime ervaring in en goede beheersing van werken met marktdata (IRI, Nielsen, GfK); 

 Goede beheersing van Microsoft Office, in het bijzonder Excel en PowerPoint; 

 Beheersing van Spaceplanning tools; 

 Vloeiend in Nederlands en Engels; 

 Goede kennis van de Duitse, Franse en/of Spaanse taal is een pré. 
 

 
 

 



 
 
 
 
Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en een optimistisch karakter. Je bent een bouwer met een 
ondernemende instelling en de drive om de discipline category management verder vorm te geven. Je bent 
organisatie-sensitief, begrijpt de verschillende belangen en weet zo overeenstemming te creëren tussen 
(commerciële) afdelingen. Je ziet overal kansen en mogelijkheden, en bent stressbestendig. Je hebt zowel 
een gestructureerde kant als een creatieve, communicatieve kant. Je beschikt over overtuigingskracht, 
doorzettingsvermogen en bent zeer klantvriendelijk. Tot slot is je zelf startend vermogen goed ontwikkeld en 
heb je, net als wij, affiniteit met food. 
 
Wat bieden wij? 

 Een uitdagende functie in een prettige, informele werkomgeving;  

 Een marktconform salaris gebaseerd op jouw ervaring en vaardigheden;  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  

 Een dynamisch en groeiend bedrijf waar jouw initiatief gewaardeerd wordt;  

 Toekomstige ontwikkeling binnen het bedrijf.  
 
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 hrbol@biscuitinternational.com. Als je vragen 
hebt, kun je contact opnemen met Sabrina van Dam, Marketing Manager via svdam@biscuitinternational.com 
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