
VACATURE BRAND MANAGER 
RETAIL 

Enthousiast, gedreven, professioneel, relatiebeheerder en gek op merken bouwen? Sluit dit aan bij 

wie je bent? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Brand Manager Retail

De ene shopper naast zijn avondeten ook een fles wijn laten kopen, de andere shopper tijdens de 

wekelijkse boodschappen nog een extra rondje langs het wijnschap laten gaan of verleiden tot een 

online aankoop aansluitend bij een wijnmoment...

Trade Marketing is een belangrijke discipline binnen LFE, die gericht is op het onder meer 

succesvol drijven van groei van onze merken en verkoop van onze wijnen door middel van 

activatie bij en met onze klanten.

Jij bent samen met je team de stem van de shopper en consument in het Retailkanaal.

Als Brand Manager Retail ontferm jij je over een portfolio van merken waar je als echte 

merkambassadeur de merken zichtbaar laat groeien bij onze retailklanten. Je werkt nauw samen 

met collega’s uit andere disciplines zoals Sales, Category Development en Inkoop. Daarnaast werk 

je samen met de categorie-, marketing- en media afdelingen van de klant om zo klant-, shopper-, 

categorie- en merkplannen met elkaar te linken en activaties te realiseren, die zowel voor LFE als 

de klant zorgen voor groei.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden in deze rol zijn:

-  Aanspreekpunt merkproducenten voor kennis en inzichten op merkontwikkeling en performance

-  Eindverantwoordelijk voor de merkstrategie van een selectie aan merken

-  Ontwikkelen van (digitale) shopper activatie programma’s voor verschillende kanalen en formats

-  Begrijpen en doorvertalen van consumer- en shopper insights, die je verwerkt in merkactivatie  

  -en executie

-  Opbouwen open relatie met categorie-, media-, marketing- en formulemanagement klant

-  Samenwerking met externe partijen en bureaus voor executie

-  Synergieën binnen klantactivaties vinden

-  Verantwoordelijk voor merkontwikkeling in breedste zin van het woord (naast merkvisie ook   

   portfolio, NPD, activatie, packaging en ‘visuele’ kwaliteit)

-  Inspireren producenten over trends/ ontwikkelingen in NL markt 

-  Beheer merkbudgetten

-  Opstellen en beheren marketing jaarkalender



LFE - wie we zijn

LFE importeert en distribueert in Nederland wijnen uit vrijwel alle belangrijke wijnproducerende 

landen en is 100% dochter van het Franse familiebedrijf Castel Frères, Europa’s grootste wijnbedrijf. 

Met een wereldwijde omzet in wijn en bier van € 2.4 miljard is Castel één van de grootste spelers 

in de wereld. Naast het produceren van hun eigen merken en private labels, bezit Castel ook 

een groot aantal eigen chateauxs en domaines. Daarnaast is LFE de Nederlandse importeur van 

verschillende mooie internationale wijnhuizen. 

LFE is een modern en professioneel bedrijf met 60 medewerkers, gevestigd in Maartensdijk. De 

omzet in 2020 bedroeg ruim € 80 miljoen en is de afgelopen jaren fors gegroeid. We voeren een 

breed assortiment kwaliteitswijnen van wijnproducenten uit zowel Oude-, als Nieuwe wereld. 

LFE rekent niet alleen bijna alle Nederlandse supermarkt- en slijterijketens tot haar klantenkring, 

maar ook grote hotel- en restaurantketens, wijn- en drankengroothandels en een selectie van 

gespecialiseerde “fine wine shops”. Wij onderscheiden ons door de klant, en niet het product, 

centraal te stellen en zo van mooie wijnen succesvolle wijnen te maken. Wij zijn een bedrijf van 

gedreven mensen die worden gestimuleerd om zelfstandig, ondernemend en slagvaardig te 

opereren. 

Onze cultuur is open, transparant en informeel. De normen en waarden van het bedrijf draaien om 

klanten, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, continue verbeteren en een passie voor wijn 

en voor alles wat we doen. Medewerkers worden gecoacht en begeleid. Daarnaast wordt veel 

geïnvesteerd in educatie. Niet alleen in wijnkennis, maar ook in functionele kennis. Zo bouwen wij 

aan onze visie om het beste wijnbedrijf van Nederland te zijn!

Het team

Je werkt samen met veel collega’s van diverse afdelingen. Ondanks deze verschillen hebben ze 

allemaal één ding gemeen: ze bezitten een flinke drive om te groeien en beter te worden. Net als 

jij. 

In deze functie ben je werkzaam in het Trade Marketing Retail team. Het team bestaat uit vijf 

personen en heeft als doel om commerciële ontwikkeling te stimuleren via categorie groei, shopper 

activaties en branding. Het team bestaan uit een twee disciplines, te weten: Category Development 

en Brand Management.



Wie zoeken wij?

-  Minimaal een afgeronde HBO-opleiding

-  Een kandidaat met visie, daadkracht, zelfstandigheid, onuitputtelijke drive en enthousiasme,  

   creativiteit en projectmanagement vaardigheden

-  Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en bewezen succes in shopper/brandmarketing binnen de 

   FMCG branche

-  Ervaring met e-commerce en kennis van online (shopper)activaties is een pré

-  Uitstekende analytische vaardigheden en kennis van het retailkanaal

-  Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden (Nederlands en Engels)

-  Je herkent je in de trefwoorden klant/consument gericht denken, het verschil willen maken, en je 

   combineert strategisch denkvermogen met een hands-on instelling en kan uitstekend overweg  

   met werken over meerdere schakels

Wat bieden wij?

We bieden een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en legio 

mogelijkheden voor persoonlijke groei door middel van ons programma Best Place to Work. LFE 

wil het leukste wijnbedrijf van Nederland zijn en daarom hebben we hele leuke collega’s, gezellige 

vrijdagmiddagborrels en leuke uitjes.

Interesse?

Herken jij je in de trefwoorden klant/consumentgericht denken, het verschil willen maken, je 

combineert strategisch denkvermogen met een hands-on instelling en kan uitstekend overweg 

met werken over meerdere schakels? Dan zijn wij op zoek naar jou! We verzoeken je dan je CV 

en motivatiebrief te richten aan Dennis Wissink, Trade Marketing Manager Retail en wie weet 

verwelkomen we je snel als onze nieuwe collega!

Heb je vragen over de vacature of ons bedrijf? Bel dan Dennis Wissink, 06 86 84 98 45.


