
Delinuts BV  

Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Delinuts is echter veel meer dan alleen noten. Het bedrijf is naast noten 

ook dé specialist op het gebied van pinda’s, zuidvruchten en rijstcrackers. 

Vanuit deze expertise is het assortiment uitgebreid met diverse 

aanverwante artikelen. Wat te denken van zaden en pitten, de heerlijkste chocoladeproducten, 

gedroogd fruit en groente- en fruitchips? Het bedrijf volgt de markttrends op de voet en is continu 

bezig met de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en verpakkingen. 

Delinuts staat bekend als een betrouwbare en deskundige organisatie met een verrassende en 

gevarieerde productlijn. Van over de hele wereld worden de allerlekkerste producten geïmporteerd, 

met uiterste zorg geselecteerd en onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Delinuts is 

gecertificeerd volgens BRC, IFS en SKAL. De meer dan vijfhonderd kwalitatief hoogwaardige 

producten uit het vaste assortiment, aangevuld met meer dan duizend specifieke producten, worden 

niet alleen aan klanten in Nederland geleverd, maar gaan heel Europa door. 

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een geschikte kandidaat voor de vacature: 

 

Jr. Productmanager (40 uur) 

Wat ga je doen  

Als junior productmanager implementeer je nieuwe producten of producten met aangepaste 

samenstellingen in de organisatie. Je hebt veel contact met onze accountmanagers, afnemers en de 

afdeling Supply Chain. Je weet precies welke producten van samenstelling veranderen en informeert 

onze klanten daar snel en vakkundig over. 

Jij vertegenwoordigt onze klanten in de organisatie. Je vindt het een uitdaging om op de hoogte zijn 

wat onze concurrenten doen en welke kansen dit voor Delinuts geeft. Daarbij houd je rekening met 

het strategisch marketingplan waarvan jij deelprojecten enthousiast voor je rekening neemt. Je 

bezoekt beurzen en helpt mee met het organiseren daarvan.  Je bezoekt afzetkanalen en leveranciers 

om vervolgens al je informatie door te geven aan de accountmanagers.  

Ben je creatief? Dan kun je dit goed gebruikten tijdens het verzorgen en opmaken van het PR-

materiaal. Leuk om te zien welke vernieuwende ideeën jij hebt! 

Het portfoliobeheer is bij jou in goede handen, je bent snel en accuraat in het verwerken en up to 

date houden van ons artikelbestand.  

Een kleine weergave van je werkzaamheden: 

• Efficiënte coördinatie en implementatie van nieuwe producten/projecten of modificaties 

volgens het NPD-proces. Dit doe je van kick-off tot aan eerste productie. 

• Informeren van (key) accountmanagers en andere betrokkenen over inhoudelijke 

receptwijzigingen en nieuwe producten. 

• In samenspraak met de accountmanagers, activiteiten opstarten die voortkomen uit 

klantvragen zoals het voorbereiden van tenders. 

• Administratieve werkzaamheden voortvloeiend uit nieuwe producten of productwijzigingen. 

• Analyse van marktonwikkelingen en ideeën over productontwikkeling aandragen 

• Monitoring van performance van onze producten met cijfermatige onderbouwing 



• Organiseren en bezoeken van beurzen. 

• Afstemming van de masterdata met de klant t.b.v. nieuwe 

productintroducties. 

• Opmaken en verzorgen van PR-materiaal t.b.v. website, beurzen en 

social media. 

• Vormgeven en verzenden van nieuwsberichten, promoties en uitnodigingen. 

• Vormgeven van beeldmateriaal, prijslijsten en acties. 

Wat we graag in jou zien  

• Minimaal HBO werk- en denkniveau en een opleiding in relevante richting; 

• Relevante werkervaring in de foodservice of retail is een pré; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;  

• Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Ruime ervaring met MS Office; 

• Proactieve houding, resultaatgericht, accuraat en goede communicatieve vaardigheden. 

Arbeidsvoorwaarden  

Voor deze veelzijdige functie krijg je natuurlijk van alles terug. Hierbij kan je denken aan:  

• Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een groeiende en 

onderscheidende onderneming; 

• Een salaris passend bij jouw werkervaring en achtergrond in combinatie met uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• 25 vakantiedagen; 

• Flexibele werktijden; 

• Personeelsactiviteiten zoals zaalvoetbal, en een zomer BBQ; 

• Een divers team die jou graag op weg helpt; 

Ons kantoor bevindt zich in Ede, Gelderland. 

Ben jij de spin in het web die wij zoeken? Stuur dan CV mét motivatiebrief naar Marieke Rietsema via 

Marieke.Rietsema@delinuts.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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