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Bedrijfsinformatie 
Koninklijke de Kuyper is’s werelds grootste leverancier van vermaarde cocktail likeuren en 

een bekend producent van likeuren, gin, jenevers en advocaat.  

Een sterk merkenbeleid, een kwalitatief hoogwaardig assortiment en een professioneel 

internationaal distributie netwerk vormen de basis voor een innovatieve en succesvolle 

marktbenadering. De Kuyper heeft innovatie hoog in het vaandel. De Kuyper is de 

afgelopen jaren dan ook terecht verkozen tot Liqueurs Producer of the Year, tijdens de 

Global International Spirits Challenge. De steeds groter wordende behoefte aan 

convenience en low & no alcohol concepten bieden daarbij weer nieuwe kansen.  

De producten worden geproduceerd in Nederland en geëxporteerd naar ruim 100 landen. 

De bedrijfscultuur is ondernemend, informeel en internationaal georiënteerd. Voor meer 

informatie over de organisatie zie www.dekuyper.com. 

 

 

Functiebeschrijving   
De Kuyper staat wereldwijd bekend als een slagvaardige, innovatieve organisatie.  

Slim en adequaat inspelen op trends. Eerder en sneller reageren dan de concurrent en 

goed weten wat er speelt in de markt. Een succesfactor is daarbij kennis en jij bent daarbij 

de doorslaggevende schakel. Jij bied de organisatie die kennis en inzicht en je interne 

klanten zijn daarbij veelzijdig: van marketing, sales en distributeurs tot een verscheidenheid 

aan cross-functional teams en dat in een zeer internationale omgeving.  

De verkregen inzichten dienen als onderbouwing van (tactische/strategische) besluiten 

met als eind doel om de effectiviteit van de commerciële organisatie te verhogen.  

 

Een aantal van jouw verantwoordelijkheden en taken zijn:  
 

 Het signaleren en analyseren van relevante commerciële ontwikkelingen, markt- en 

     shopper data  in de key markten.  

 Het analyseren van gegevens vanuit diverse bronnen en het creëren van waardevolle 

     inzichten t.b.v. de klanten alsmede de performance van de organisatie. Je werkt  

     daarbij met IRI, Nielsen, Shopper Panel, Research, Sales Data, Industry Insights, etc. 

 Het vertalen van de categorie visie(s) naar een categoriemanagement(aanpak) voor 

     de Nederlandse en geselecteerde  internationale  key accounts, in samenwerking met  

     sales en customer marketing. 

 Het verzorgen van data input t.b.v. marketing en sales plannen. 

 Het opzetten en onderhouden van betrouwbare en consistente rapportages voor 

     het (inter)-nationale marketing en sales team. 

 Het maandelijks rapporteren van de business performance, naar zowel interne- als 

     externe stakeholders binnen de key markten. 

 Het opzetten van de visie en uitvoeren van het plan rondom data centralisatie in de  

     organisatie. 

 Het beheer van het CRM systeem waarmee de buitendienst medewerkers opereren. 

 

Je voelt je thuis in een professioneel team waar je volop betrokken bent bij alle 

ontwikkelingen binnen het bedrijf. Standplaats: Schiedam + Home Office (flexwerken) 

 

 

http://www.dekuyper.com/
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Profiel Kandidaat 
 

 Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie en een opleiding op 

HBO/WO niveau 

 Ervaring binnen de drankenindustrie en internationale ervaring is een pre, maar niet 

doorslaggevend 

 Je hebt goede kennis van Microsoft office.   

 Je hebt sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden en het vermogen 

om de analyseresultaten te interpreteren. 

 Je hebt kennis van Shopper Pannel, Loyalty data, syndicated data en van de FMCG 

industrie.  

 Je bent detailgericht, je kunt goed organiseren en je hebt het vermogen om te 

multitasken.   

 Je werkt graag in een snel veranderende rol. 

 Je beschikt over uitstekende Engelse en Nederlandse communicatievaardigheden, 

zowel schriftelijk als mondeling. En je hebt het vermogen om complexe technische 

informatie te presenteren en uit te leggen.  

 

Reactie 

De Kuyper  heeft de werving en selectie voor deze vacature exclusief uitbesteed aan 

BEACH Recruitment B.V, specialist in de food en agri sector. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Beach 023-2050288 of rechtstreeks met de verantwoordelijke 

consultant Hans Otten, telefonisch bereikbaar op 06-12766261. Je kunt solliciteren via 

www.beachrecruitment.com. 

 

 

 

BEACH Recruitment is specialist in het vervullen van vacatures in de food en Agri branche 

en werkt vanuit een brede ervaring met alle relevante functiegroepen op HBO- en WO-

niveau. BEACH heeft de afgelopen jaren vacatures met succes ingevuld voor een grote 

verscheidenheid aan organisaties: van bekende multinationals tot start-ups, van A-merk 

fabrikanten tot toonaangevende contract manufacturers. Global en European 

recruitment met netwerk aan lokale partnershipbureaus en kantoor in Duitsland. 

 

http://www.beachrecruitment.com/

