
VANDERMARLIERE NV, geves-
tigd in Zwevegem bij Kortrijk, is
een dynamisch toonaangevend
bedrijf dat sinds 1926 hoog-
waardige kwaliteitssigaren en
cigarillo’s produceert en distri-
bueert. De productievestigingen
in België, Sri Lanka en Java leve-
ren samen een jaarproductie van
meer dan 300 miljoen sigaren.
Daarvan wordt meer dan 80%
wereldwijd geëxporteerd, voor-
namelijk naar Frankrijk. 

Het uitgebreide productengamma
bevat zowel high-end handge-
rolde sigaren, als premium machi-
negemaakte sigaren in alle cou-
rante maten en machinegemaakte
cigarillo’s. Ook voor de machine-
gemaakte producten gelden
steeds de allerhoogste kwaliteits-
normen, die garant staan voor
klanttevredenheid. Elke sigaar
van VANDERMARLIERE wordt
beschouwd als een juweel, dat
ook een dusdanige behandeling
vereist.

Sigarenmerken als NEOS, NIC
en voornamelijk J. CORTÈS, dat
met zijn distinctieve blauwe ver-
pakking de aandacht trekt en
zijn uitmuntende kwaliteit wil
onderstrepen, zijn trendsetters.
Zij tonen aan dat VANDERMAR-
LIERE in het marktsegment van
de exclusieve sigaren haar know-
how inzet om steeds innoverend
voor de dag te komen.

In het kader van de verder ge-
plande internationale expansie
is er dringend behoefte aan ver-
sterking van de organisatie met
een dynamische en gekwalifi-
ceerde Marketing Executive (m/v),
die de mogelijkheid geboden
wordt te groeien in verantwoor-
delijkheden, functie en inkomen.

V.M.C. helpt bedrijven bij het vinden van gekwalificeerde medewerkers met het unieke computer-,
telefoon- en video-ondersteund KMC-RES® (Rekrutering Expert Systeem) waarmee iedere vaca-
ture wereldwijd, ongeacht de moeilijkheidsgraad, binnen 4 tot 6 weken effectief ingevuld wordt.
De diensten van V.M.C. zijn betaalbaar met adviescheques van de Vlaamse overheid. Bel ons voor
meer informatie.

V.M.C. bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL. 089 30 55 11 • FAX 089 30 71 35
E-MAIL: joris.desutter@kmc-res.com • WEBSITE: WWW.KMC-RES.COM
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MARKETING EXECUTIVE
FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN GEWENSTE KWALIFICATIES

1. een unieke opportuniteit om een prestigieus dynamisch bedrijf,
dat financieel kerngezond is en in zijn sector tot de top behoort,
verder succesvol uit te bouwen; 

2. een uitdagende en veelzijdige functie met geregeld internationale
contacten, waar persoonlijke inbreng en zelfstandig opereren cen-
traal staan;

3. een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte com-
municatielijnen in een jong en professioneel team;

4. een competitief salarispakket met uitstekende secundaire voordelen;
5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel vrij-

blijvend kennis te maken met het bedrijf. 

WAT HEEFT VANDERMARLIERE  U CONCREET TE BIEDEN?

BOUW MÉÉ AAN ONZE VERDERE INTERNATIONALE EXPANSIE… GROEI DÓÓR IN UW CARRIÈRE ALS

Na een intensieve inwerkperiode bent u als Marketing Executive ver-
antwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van doelgerichte
marketingactiviteiten waarbij u rechtstreeks rapporteert aan de Sales
& Marketing Director. Tot uw veelzijdige takenpakket behoren o.a.: 
A) voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van marketingcampagnes

voor het lanceren van nieuwe producten, gaande van product-
naamgeving, ontwerp van verpakkingen en creatie van publici-
teitsmateriaal tot design van presentatiedisplays;  

B) zoeken naar nieuwe creatieve promotiematerialen in de vorm van
gepersonaliseerde incentives en gadgets, om zo de hoogwaardige
kwaliteitssigaren een extra competitief voordeel te geven;    

C) onderhouden van goede contacten met publicitaire agentschappen
en negotiëren over projectbudgetten, technische realisaties en uit-
eindelijke uitvoering;  

D) nauw samenwerken met externe grafische ontwerpers en drukke-
rijen, en beslissen over druktechnieken en afwerking;  

E) uitvoeren van internationale marktanalyses, presenteren van de
resultaten aan het verkoopteam en het opstellen van doelgerichte
persberichten;

F) samenstellen van de bedrijfswebsite en voorbereiden van inter-
nationale beursdeelnames. 

Voor deze belangrijke marketingfunctie komen uitsluitend DYNA-
MISCHE, AMBITIEUZE persoonlijkheden in aanmerking die beant-
woorden aan de volgende kwalificaties:
1. U heeft bij voorkeur reeds een eerste marketingervaring met

soortgelijke taken als hiernaast beschreven.
2. U heeft belangstelling voor het product en voelt zich aange-

trokken tot de markt van consumer goods;
3. U bent bekend met de publiciteitswereld en heeft voeling met de

specifieke marktvereisten van de detailhandel;
4. U heeft een marketingopleiding genoten, met een sterke grafi-

sche onderbouw, of u heeft een gelijkwaardige ervaring;
5. U bent een creatieveling die zich kernachtig kan uitdrukken en

stressbestendig is;
6. U bent vlot meertalig met focus op de Franse en Engelse taal;
7. U woont op maximaal een half uurtje rijden van Zwevegem, of

bent bereid zich in de buurt te vestigen.

Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET of uw
ambities overeenstemmen met ons aanbod. OOK ALS U
MOMENTEEL NOG NIET AAN VERANDERING DENKT, LOONT HET DE
MOEITE ZICH GEHEEL VRIJBLIJVEND NADER TE INFORMEREN.

AARZEL NIET en BEL hiervoor ZONDER UITSTEL Joris De Sutter, bij
voorkeur op ZATERDAG tussen 11.00 en 17.00 uur of op WERK-
DAGEN ’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.

U kunt ook schriftelijk reageren door uw cv (bij voorkeur) per e-mail
(joris.desutter@kmc-res.com), per fax of per post te sturen naar
Joris De Sutter, Vrijheidsstraat 107, B-8310 ASSEBROEK.

WILT U UW HUIDIGE POSITIE ECHT VERBETEREN?

BEL JORIS DE SUTTER: 
050 36 13 82


