
122 JAAR IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR VAN CONSUMENTENARTIKELEN OP DE SURINAAMSE MARKT! 
Vanuit ons nieuwe distributiecentrum vertegenwoordigen wij o.a de volgende fabrikanten: Nestlé, Johnson & 
Johnson, Edgewell, Connor Bros, KC Candy, Reckitt Benckiser, McBride, Zwanenberg, L’Oréal en Perfetti Van Melle. 
Deze multinationals hebben vaak meerdere, zeer bekende, merken in hun portfolio en dat - gecombineerd met de 
huidige mondiale ontwikkelingen - zorgt voor dynamiek, complexiteit en uitdaging!

Door uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar een:

• Logisch en analytisch denkvermogen; 
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, in het Nederlands én 

Engels; andere talen (Spaans, Portugees) een pré
• Goed kunnen samenwerken , ondernemend zijn en graag het initiatief nemen;
• Goed kunnen werken met Microsoft Office (alle onderdelen daarvan) en goed zijn   

met cijfers.

BUSINESS MANAGER 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de omzet, winst en het 
marktaandeel van verschillende bekende merken op de Surinaamse markt. 
 
Onder het managen van de merken wordt o.a. verstaan: het bewaken van de voorraden, (mede-) 
bepalen van het prijsbeleid en positionering, maken van de marketingplannen voor deze merken, het 
analyseren van verkoopcijfers en zonodig bijsturen van de verkopen. Vanuit de leverancier komen er veel 
verzoeken om plannen, onderzoek, analyses en rapportages. De Business Manager is in eerste instantie 
verantwoordelijk daarvoor, maar wordt natuurlijk daarin ondersteund door de diverse afdelingen en 
managers. 
 
Je helpt mee met het opzetten en implementeren van marketingstrategieën, al dan niet in samenwerking 
met externe reclamebureaus. Je monitort alle media en non-media activiteiten en signaleert opportunities 
die zich voordoen om deze merken te promoten. Vervolgens evalueer en documenteer je de door het 
bedrijf georganiseerde, promotionele activiteiten. Je ontwikkelt een goede relatie met de belangrijkste 
klanten en besteedt tenminste 40% van je tijd aan marktbezoeken (ook buiten Paramaribo). Je verdiept 
je in marktinformatie en rapporteert over marktontwikkelingen. Je helpt targets vast te stellen voor de 
verkopers per merk, artikel en winkel.

Wat heb je in huis?
Aan opleiding:      HBO of Universitaire Opleiding
Aan werkervaring:    Min. 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, liefst in een internationale                             
                          omgeving 
Aan capaciteiten: 

 
Mede in verband met onze ISO 22000 certificering willen wij alleen mensen die van

kwaliteit hun passie hebben gemaakt!

Salariëring en andere voorwaarden zijn in lijn met deze uitdagende functie.

Voor meer informatie: tel. 472351 ext. 265

Uw sollicitatie graag sturen per email (Sollicitaties@hem.sr)
of naar HEM SURINAME N.V. 

Afd. HRM Hendrikstraat 281. Paramaribo.


