
 

Brand Manager – Mitsuba 
Menken Orlando is een snel ontwikkelende en hard groeiende onderneming binnen de FMCG markt. In de 
Europese markt worden onze snacks, maal?jdverrijkers en chocoladeproducten onder merk en private 
label verkocht. Grote kans dat ook jij onze producten in jouw keukenkastje hebt staan. 

In 2018 hebben wij een eigen merk Azia?sche snacks op de markt gebracht: Mitsuba. Momenteel worden 
deze Azia?sche snacks al in enkele landen verkocht en zijn wij het merk in deze landen aan het bouwen 
met digitale campagnes en impactvolle innova?es. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het 
Mitsuba team komt versterken om ons merk verder uit te bouwen. Van insights vergaren tot NPD 
projecten (bege)leiden en van digitale campagnes implementeren tot shopfloorac?va?es organiseren. 
Kortom, alle aspecten van een hedendaagse brand manager rol vind je in deze func?e terug!  

We are here to spice things up! 

Één grote ontdekkingsreis. Dat is precies wat Mitsuba is. Door de mooiste ingrediënten te combineren 
met awesome Azië, onze inspira?e, ontwikkelen we de allerlekkerste smaken. Of het nu crunchy nootjes, 
rijstzoutjes, erwtjes of boontjes zijn; een smaaksensa?e is het al?jd. 

Als jong merk is Mitsuba de challenger van de snackcategorie. Wij voegen graag wat spice toe. Natuurlijk 
aan onze snacks, maar ook in onze manier van communiceren, innoveren en in de value chain. Kijk op 
www.mitsubasnacks.com/nl om hier een beeld bij te krijgen! 

Wat ga je precies doen? 

Als Brand Manager Mitsuba help je mee om het merk in diverse landen verder te laten groeien. In deze 
func?e heb je een sterke focus op het (bege)leiden van NPD-projecten die in de roadmap staan 
gedefinieerd. Hierbij krijg je intern hulp van het marke?ng- en R&D team, maar zijn zaken als benodigd 
marktonderzoek, designontwikkeling en de daadwerkelijke lancering jouw verantwoordelijkheid. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van onze digitale campagnes in de Nederlandse 
markt. Als challenger in deze markten doen wij dit op een crea?eve en innova?eve manier met een eigen 
tone of voice. Ook ondersteun je in het ontwikkelen van deze ac?viteiten voor de Britse en Franse markt.  

Dit breng je mee: 

Je bent een resultaatgerichte en conceptuele marketeer. Je hebt inmiddels ervaring opgedaan in het 
begeleiden en uitvoeren van NPD projecten en kunt feilloos schakelen tussen de verschillende projecten 
die er lopen. Daarnaast ben je sterk in branding en concep?ng om ervoor te zorgen dat de nieuwe 
concepten ook waarde toevoegen aan het merk. Je bent gewend om vanuit insights te denken en bent 
al?jd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Voor onze digitale campagnes weet 
je wat er zoal mogelijk is en wel of niet werkt op onze social media kanalen. Tot slot breng je ook graag 
wat spice in het Mitsuba team en draai jij je hand niet om voor een Wasabi Peanut challenge. 

  

Verder beschik jij over: 

• Een relevante WO-opleiding  

http://www.mitsubasnacks.com/nl


• Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een marke?ngfunc?e  

• Ervaring met NPD projecten 

• Affiniteit en/of ervaring met supermarkten/retail 

• Ervaring in food of bij een A-merk is een plus 

• Goede communica?eve vaardigheden in het Engels en Nederlands 

Competen?es: 

• Conceptueel denken 

• Innova?e en crea?viteit 

• Plannen en organiseren, projectmanagement 

• Overtuigingskracht, enthousiasme 

• Resultaatgericht 

Wat bieden we jou? 

• Een full?mebaan binnen een snelgroeiend bedrijf 

• De vrijheid van werken bij een start-up binnen een grote onderneming 

• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 

• Goede, marktconforme arbeidsvoorwaarden 

Wie zijn wij? 

Menken Orlando B.V. is een onderneming die hoofdzakelijk private label food producten levert aan 
supermarkten, foodservice ondernemingen en B2B klanten in heel Europa. Onze exper?se ligt binnen 
snacks (Azia?sche zoutjes, snackmixen), maal?jdverrijkers (pijnboompiden, salademixen, ontbijtverrijkers) 
en zoete tussendoortjes (chocolade gecoat). Wij zijn een interna?onaal opererende onderneming waarbij 
50% van de omzet wordt gerealiseerd buiten Nederland. 

Menken Orlando is een commercieel en professioneel familiebedrijf, dat snel inspeelt op de markt. De 
sfeer is informeel en direct. Op het kantoor in Den Haag (vanaf juli ’22 Voorburg) werken +/- 75 
medewerkers. Hier kom je als Brand Manager te werken binnen het Mitsuba team. Menken Orlando heej 
de produc?eloca?e in Hazerswoude met in totaal rond de 150 medewerkers. 

Meer weten of solliciteren? 
Herken je jezelf in deze uitdaging als Brand Manager of heb je nog vragen over de func?e of over Menken 
Orlando als werkgever? Neem dan contact op met Doortje van Dort (hr@menkenorlando.nl). Ben jij al 
zeker van je keuze en wil je aan de slag? Solliciteer dan voor 31 maart door middel van het sturen van 
jouw CV met een mo?va?ebrief ter aden?e van Doortje van Dort via hr@menkenorlando.nl.  

Online screening kan onderdeel zijn van de selec?eprocedure. Acquisi?e n.a.v. deze vacature is niet 
gewenst. 

mailto:hr@menkenorlando.nl

