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Johma Foodservice 
Foodservice bij Johma richt zich op de professionele gebruiker in kanalen zoals instellingen, bedrijfscatering, 
party catering, horeca, lunchrooms, on-the-move en speciaalzaken. De afdeling Foodservice bestaat op dit 
moment uit een Foodservice Directeur, een Product Manager (vacature), 2 Accountmanagers, een Product- 
en Business Development Manager en 2 Account Assistentes. 
 
Wat houdt de functie in 
Als Product Manager maak je de doorvertaling van trends en ideeën naar concrete concepten en producten. 
Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het huidige productportfolio, zowel voor onze foodservice  
A-merken als voor private label. Vanuit analyses werk je met het team aan verbetering van kwaliteit en 
rendement voor de klant en de organisatie. 
 
Als Product Manager ben je tevens projectleider waarbij je het volledige proces aanstuurt van onderbouwing 
van het idee, naar product- en verpakkingsontwikkeling, tot en met het bepalen van prijs, distributie en promo-
tie. Je opereert als een ‘spin in het web’ tussen de betrokken afdelingen en zorgt voor een goede project-
administratie en -rapportage. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de aansturing van projectteams teneinde 
de te introduceren concepten binnen de gewenste kwaliteit-, timing- en margedoelstellingen te realiseren.  
 
In de functie van Product Manager (PM-er) rapporteer je aan de Foodservice Directeur en ben je 
verantwoordelijk voor: 
 Analyseren en managen productportfolio 
 Initiëren en ontwikkelen van nieuwe concepten 
 Eindverantwoordelijk voor projectresultaat 
 Aansturing van projectteams teneinde de te introduceren concepten binnen de gewenste kwaliteit-, 

timing- en margedoelstellingen te realiseren 
 Bedenken en uitvoeren van marketing activiteiten zoals beurzen, on- en offline communicatie en 

(tailormade) promoties met als doel het verbeteren van de performance van onze merken in de markt.  
 Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het Foodservice productassortiment. 
 
Het gewenste profiel: 
 Een opleiding op HBO/WO niveau, bijv. Marketing of Commerciële Economie; 
 Minimaal 2 jaar ervaring binnen de Foodservice branche en ervaring met Product- en Projectmanagement. 
 Kennis van e-commerce is een pré 
 Sterke communicatieve vaardigheden, zowel in de Nederlandse als Engelse taal; 
 Goede analytische vaardigheden, scherp op details 
 Ondernemende persoonlijkheid met proactieve, oplossingsgerichte (werk)mentaliteit; 
 Klant-, service- en resultaatgericht; 
 Affiniteit met Food 
 
Wat bieden wij je? 
Werken bij een sterk groeiende, ondernemende en informele organisatie. Een jong en ambitieus team met 
veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Hoe kun je solliciteren?  
Spreekt deze functie je aan, stuur dan uiterlijk 28 februari aanstaande je motivatie en cv aan: hr@johma.nl. 
Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze Foodservice Directeur, Paul van Haeren, 
telefoonnummer 06 4529 8117 
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