Nederland

Wij zoeken een enthousiaste collega!
Algemeen
14.03.2019

Je maakt de 5 jaar planning en strategieën voor gewasbeschermingsproducten voor Groenten en Fruit
in de Benelux. Je houdt ervan om de spin in het web te zijn en bent het aanspreekpunt voor de
ontwikkeling en uitrol van deze producten. Zowel met de collega’s in de Benelux maar ook met je
buitenlandse collega’s.

Wat ga je doen?
Samen met je Crop Campaign Teams Fruit & Groenteteelt ben je verantwoordelijk voor de
productstrategieën in je gewassen. Je zorgt voor een optimale klantbeleving met zowel de klassieke
als ook de moderne marketingelementen.
Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, planning en uitvoering van inspirerende campagnes.
Samen met de communicatiespecialisten formuleer je pakkende boodschappen en zorg je voor de
juiste klantbeleving. Door middel van het continue meten van je campagne-acties stuur je bij waar
nodig.

Wat vragen we van jou?
Je hebt gedegen kennis van gewasbescherming en de agrarische sector (Fruit en Groenten is
een pré)
Je bent creatief, gestructureerd en ambitieus
Je hebt minimaal HBO werk- en denk niveau
Je de nodige aantoonbare marketing ervaring (NIMA B is een pré)

Je kunt uitstekend met data overweg en kan uitkomsten marktonderzoeken lezen
Je beheerst Engelse taal in woord en geschrift (Frans is een pré)
Deze functie is fulltime

Wat bieden wij?
Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto, laptop en telefoon
We zien je graag groeien in je vak, dus alle mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen
Doorgroeimogelijkheden in een grote, internationale organisatie
En natuurlijk: een tof team en heel veel leuke collega’s!

Is dit jouw baan?
Heb je nog vragen, bel of mail gerust met Gerry Rijkers, hij is hoofd van de marketing afdeling. Je kunt
hem bereiken op 0651 403 639 of gerry.rijkers@syngenta.com Wil je solliciteren doe dit dan via onze
recruiter Arjen Mol via 0228-366 195 of via arjen.mol@syngenta.com

Over Syngenta
Syngenta is één van de grootste bedrijven ter wereld in gewasbescherming en zaadveredeling met
ruim 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen. We werken hard aan het verduurzamen van de
landbouw door innovatief onderzoek en nieuwe technologieën. Zo zorgen we er voor dat telers de
groeiende wereldbevolking van veilig en voldoende voedsel kunnen voorzien. Meer over ons op
www.syngenta.nl
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