
 

  
Ben jij een enthousiaste duizendpoot, met interesse in product management en marketing? 
Heb je affiniteit met de levensmiddelenindustrie en zie jij jezelf werken in een jong, dynamisch en 
enthousiast team van foodies? Lees dan snel verder! 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste PRODUCT MANAGER 
 
Als product manager binnen het Foodatelier ben je betrokken bij de uitvoering van verschillende 
klantprojecten op het gebied van new business development (met o.a. categorie-, trade- en 
productmanagement en productontwikkeling). Ook ondersteun je bij de ontwikkeling van diverse 
marketing- en communicatiemiddelen voor zowel het Foodatelier als voor onze klanten. 
 
Je denkt mee in de doorvertaling van strategie naar marketingmiddelen en bent samen met collega’s 
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het visueel maken van 
powerpoint presentaties of salespitches en de coördinatie met externe (design)bureaus, leveranciers, 
fotografen of drukkers.  
 
Wie zoeken we?  
Herken jij je in de volgende eigenschappen & competenties? Dan zijn we op zoek naar jou! 

• Je hebt een relevante HBO-studie afgerond (in een commerciële / food richting);  

• Je bent flexibel en kan snel schakelen tussen werkzaamheden in verschillende projecten; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 
schriftelijk; 

• Je bent een echte teamplayer (maar kunt ook goed zelfstandig werken), heb een proactieve 
houding en staat open voor een internationale werkomgeving; 

• En natuurlijk heb je affiniteit met de levensmiddelenindustrie! 
 
Wat bieden we jou? 
Een fulltime job (40 u), marktconform salaris, budget/dagen voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte 
om eigen ideeën in te brengen en een informele werksfeer (met gezellige teamactiviteiten & 
vrijdagmiddagborrels, wekelijks vers fruit & dagelijks een gezamenlijke lunch). Daarnaast laten we 
ons als team graag inspireren door regelmatig op pad te gaan, nationaal & internationaal. Denk 
hierbij aan bezoek aan retail formules, concept stores en restaurants. 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatie en CV naar 
info@hetfoodatelier.nl t.a.v. Loes Eilander. Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen via 
+31 (0)534801730 of mailen naar bovenstaand e-mailadres.  
 
Over het Foodatelier 
Het Foodatelier is actief in de levensmiddelenindustrie als dé partner voor ondersteuning in (new) 
business development. Met onze kennis van product, markt en keten zetten we relevante inzichten 
om in een praktische aanpak voor groei. Zo helpen we onze klanten met het verbeteren, versnellen 
of vernieuwen in food. 
 
Over Digital Food Factory 
De Digital Food Factory is het thuis van Het Foodatelier, DiDutch en MetaChef.  Drie ondernemingen 
die elkaar versterken vanuit hun eigen expertise én gedeelde passie voor food en technologie. We 
zijn gevestigd in de watertoren van de voormalige Menko textielfabriek, in de historische wijk 
Roombeek te Enschede. 
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