
 
 

 

 

Imperial Meat Products is een expansief, klantgericht voedingsbedrijf dat kwalitatief 

hoogstaande producten produceert waaronder de klinkende brands Aoste, Marcassou, 

Justin Bridou, Leielander, Disney en WW (aka Weight Watchers).  

 

Wereldwijd zijn ze deel van Sigma, een voedingsbedrijf met 70 productieplants en meer dan 

45 000 medewerkers over Europa, Mexico en de VS.  

In België stellen ze zo’n 650 mensen tewerk in vijf productiesites waarvan er vier rond 

Gent en één in Champlon. 

 

Imperial Meat Products heeft als doel om op innovatieve wijze te denken over hoe ze aan de 

noden van onze consument kunnen beantwoorden. Hierbij willen ze zowel steunen op hun 

rijke cultuur en ervaring in meat als de expertise uitbreiden en ook kwalitatief hoogwaardige 

non-meat producten aanbieden.  

 

Ter versterking van de marketingafdeling in Lievegem (HQ Benelux) is Taking Turns op zoek 

naar een Marketing Manager Brands. 

 

 

 

 

 
 



 

Marketing Manager Brands 

 

Jouw rol: 

 

• Je geeft leiding aan 2 brand managers die verantwoordelijk zijn voor de merken 

Mascassou, Justin Bridou, Weight Watchers en Disney. Daarnaast ben je zelf nog 

operationeel actief als brand manager voor het merk Aoste. 

• Samen met je team ontwikkel en realiseer je een merkstrategie en -plan. (incl. 

positionering, differentiatie, perceptie, waarden). 

• Je bent verantwoordelijk voor de internationale merkenplannen, waarvoor je ook 

nauw contact houdt met het marketing team in ons hoofdkantoor in Madrid. Hiervoor 

kan het je gevraagd worden om je enkele keren per jaar te verplaatsen naar Madrid. 

• Je bepaalt de communicatiestrategie en –implementatie (media, digital, PR, interne 

communicatie…).  

• Je denkt na over het design en de branding van de packaging, waarbij het team van 

Product Development het ontwerp en het technische aspect uitwerkt. 

• Je werkt nauw samen met de Marketing Manager Innovatie en het team van product 

managers om samen het portfolio van de merken te realiseren. 

• Je staat in voor het portfolio management van het merk: analyseren en monitoren van 

merkenportfolio, gap en PLC. Hierbij neem je consumenten, concurrentie en trends in 

overweging.  

• Je evalueert de merken: sales, marge, identiteit, etc.   

• Je werkt regelmatige samen met sales mbt. business reviews, merkontwikkeling, 

promostrategie, product lanceringen… met als doel een duidelijke strategie te 

ontwikkelen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het MAP budget 

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Director Benelux en vergezelt haar 

ongeveer 1 keer per maand naar Breda voor Benelux meetings. 

 

 
Jouw profiel: 

 

• Je hebt een Master diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt reeds een gedegen ervaring als Brand Manager en hebt bijgevolg een sterke 

knowhow inzake brand management.  

• Je bent ondernemend, communicatief sterk en resultaatgericht. 

• Je bent de brug tussen de verschillende afdelingen in het bedrijf. 

• Je bent een energieke people manager en een teamplayer. 

• Je bent oplossingsgericht en pragmatisch. Je houdt probleemloos heel wat verschillende 

ballen in de lucht. 



 
• Je beschikt over een analytisch vermogen en zin voor synthese en overzicht. 

• Je hebt kennis van MS Office (Word, Excel, Power Point). 

• Je kan je vlot uitdrukken het Nederlands, Frans en Engels. 

 

Aanbod: 

 

• Een boeiende en gevarieerde functie in een hecht team binnen een internationaal en 

financieel gezond bedrijf met een sterke marktpositie en sterke merken waar groei 

gestimuleerd wordt.  

• Je hebt full ownership over de brands en je hebt hierbij de vrijheid om volledig out-of-

the-box te denken.  

• Je krijgt zowel groeimogelijkheden door uitbreiding van deze functie als interne 

doorgroeimoelijkheden. 

• De kans om mee te bouwen aan een nieuwe, vooruitstrevende strategie rond 

sustainability. 

• Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende extralegale voordelen. 

 
 

INTERESSE? 
 

Ellen Lambrechts, Consultant Taking Turns 

Ellen@takingturns.be – 0477/24.17.25  

 
Griet Vanneste, Managing Partner Taking Turns 

Griet@takingturns.be – 0468/16.33.25  
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