
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
Maak jij onze klanten groot met sterke concepten en unieke 
product proposities? We zijn op zoek naar een strategische 
teamplayer die kansen en ontwikkelingen in de markt omzet 
naar een concept voor onze klant. 
 

Dit ga je doen 
In deze zelfstandige baan draag je actief bij aan de 
commerciële doelstellingen van onze organisatie. Denk aan de 
volgende taken en verantwoordelijkheden: 
• Conceptontwikkeling (van kans in de markt naar concept 

voor de klant). 
• Seizoen ontwikkeling (creatief & strategisch ontwikkelen 

van concepten voor seizoensassortimenten). 
• Categorie ontwikkeling, in samenwerking met Trade 

Marketeer. 
• Ontwikkelen van verkoop presentaties & 

promotiemateriaal (ondersteunen commercie). 
• Brand marketing (marketing voor onze eigen merken, zoals 

Davelaar). 
• Ontwikkelen van plannen en campagnes ter ondersteuning 

van nieuwe product introducties. 
• Ontwikkelen van verkoop ondersteunende acties op de 

winkelvloer (shopper marketing, winacties etc.) 
 

Jouw werkplek 
Amarant Bakkers is een ambitieus bakkersbedrijf. Wij maken 
onze klanten groot met brood. Dit doen wij zowel in de retail 
als in het out-of-homekanaal. 
 
Je rapporteert aan de commercieel directeur en zit samen met 
ons hoofd productontwikkeling, de trade marketeer, traffic 
manager en key-accountmanagers in een team.  
 

Amarant Bakkers is op zoek naar een: 
 

Concept 
ontwikkelaar 
 

Ben je enthousiast geworden? Zo solliciteer je: 
 
Stuur je motivatie + CV vóór 10 januari 2021 naar aron.munster@amarantbakkers.nl. 
In week 2 ontvang je bericht of we je uitnodigen bij ons op de bakkerij. 
In week 3 vind de eerste gespreksronde plaats.   

Dit ben jij 
Wat mogen we van jou verwachten als concept ontwikkelaar: 
• Minimaal HBO werk- en/of denk niveau. 
• Aantoonbare ervaring met concept ontwikkeling (je hebt 

meerdere product/concept introducties doorlopen). 
• Minimaal 4 jaar ervaring in de food & retail branche. 
• Je bent gedreven en positief (meer oog voor kansen dan 

voor bezwaren) 
• Je bent in staat om concepten en bijbehorende plannen 

visueel sterk en overtuigend over te brengen in 
presentaties en brochures. 

• Je kunt snel schakelen en meerdere projecten 
tegelijkertijd draaiende houden. 

 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als conceptontwikkelaar bij Amarant 
Bakkers kun je het volgende verwachten: 
• Een aantrekkelijke functie met veel eigen 

verantwoordelijkheid. 
• Een passend salaris, afhankelijk van ervaring, tussen 

€3500 en €4000 (bruto) per periode van 4 weken. 
• 25 vakantiedagen in het jaar. 
• 8% vakantiegeld. 
• Een prettige werksfeer op een gezellige afdeling die 

heerlijk ruikt naar vers brood. 
• Mobiele telefoon vergoeding en auto van de zaak.  
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid  

om brood te kopen. 
 
 


