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Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op Grozette.nl 

 

 

Medewerker Marketing 
 

Om het merk van Grozette nog krachtiger te maken, zijn wij op zoek naar een zelfstandige en creatieve 

Marketing expert voor 16 tot 24 uur per week. 

 

Functieomschrijving 

Grozette is constant in beweging en het nog meer zichtbaar maken van ons merk, vinden wij erg 

belangrijk. Daarom zoeken wij iemand die doormiddel van creativiteit onze positionering in de markt nog 

groter kan maken. 

 

De functie is nieuw en daarom is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, een hands-on 

mentaliteit hebt en met veel eigen ideeën komt. Je vindt het leuk om ons merk in de retail nog meer 

bekendheid te geven en door jouw enthousiasme laat je zien via welke kanalen dit allemaal kan. Ook 

heb je affiniteit met food en door jouw gedrevenheid kan je snel je weg vinden in de branche en onze 

klanten.  

 

Je hebt veel contact met de afdeling Sales en jouw bevindingen zul je regelmatig presenteren. Het 

opstellen van een Marketing plan zorgt ervoor dat je de markt, klanten en mogelijkheden voor nieuwe 

producten en promotieactiviteiten (Beurzen, Social Media enz.) inzichtelijk maakt. 

 

Wij zoeken: 

- Een creatieve persoonlijkheid  

- Afgeronde HBO opleiding 

- Een aantal jaar relevante werkervaring in de retail en food 

- Een doorzetter die barst van de energie 

 

Grozette biedt je: 

- Professionele organisatie, informele cultuur 

- Dynamische werkomgeving 

- Veelzijdige functie, vrijheid en verantwoordelijkheid 

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker Marketing, naar 

roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely 

Slinger op telefoonnummer 0348-410264. 

 

 
Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment 

met kaasproducten voor de voedingsindustrie, 

foodservice en retail. Ons assortiment bestaat uit verse 

en lang houdbare kaaspoeders en geraspte kaas. Naast 

het Grozette merk worden ook producten onder private 

label gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 

30 landen geëxporteerd. 
 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 

met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze 

bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven 

we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt.  
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