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Personalia
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E-mail:
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Marieke Schovers
Winkelstraat 15
5051 KK
Utrecht
15-05-1983
Nederlands
+31 6 1234 5678
m.schovers@mail.nl
MariekeSchovers

Drijfveren
Ik ben een gedreven, ondernemende marketeer met meer dan 8 jaar ervaring in het leidinggeven van
internationale marketingteams, het opstarten van afdelingen en samenstellen van
meerjarenplanningen met betrekking tot innovatie. Ik focus altijd op kansen en oplossingen. Mijn
kracht haal ik uit het groeien als team.

Expertise
Leidinggeven aan internationale marketingafdeling met focus op innovatie. Managen en
professionaliseren van teams voor internationale A-merken.

Belangrijke competenties





Leiderschap
Visionair
Conceptueel denker met focus op resultaat
Marketeer in hart en nieren

Kernwaarden




Integriteit
Eerlijkheid
Spontaniteit en open communicatie

Werkervaring
2010 – heden Productmanager Wasmiddelen
Procter & Gamble
Als Productmanager Wasmiddelen ben ik verantwoordelijk voor:
 Het positioneren van onze merken en het uitstippelen van een strategie;
 Het achterhalen en analyseren van marktinformatie en informatie van onze
salesorganisaties, klanten en retailers;
 Monitoren en uitvoeren van marketingprojecten, productontwikkeling en styling.
 Het uitstippelen van de roadmap;
 Productlancering;
 Marktanalyse.
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2008 – 2010

Junior Brandmanager Lay’s Oven
PepsiCo
Als Junior Brandmanager voor Lay’s Oven was ik verantwoordelijk voor:
 Opzetten en managen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
(klanttevredenheid, concurrenten) met externe onderzoekbureaus;
 Opstellen van concrete actieplannen gebaseerd op het resultaat van onderzoek.
 Contact bij operationele problemen betreffende Lay’s Oven;
 Ondersteuning van de productmanager bij het implementeren van nieuwe
marketingcampagnes en strategieën.

2007 – 2008

Traineeship Marketing
PepsiCo

Opleidingen
2005 – 2006
2002 – 2005
2002 – 2001

Master Marketing
Bachelor Economie
Vwo (Atheneum)

Nevenactiviteiten
2011 – heden Lid bestuur van de projectgroep Privacy op het internet
PrivacyFirst
Als lid van het bestuur van deze internationale stichting stel ik privacy op het internet
aan de kaak bij overheden en multinationals.
2008 – 2010

Lid bestuur Young PepsiCo
Met deze vereniging organiseer ik inhoudelijke en sociale activiteiten voor
werknemers van PepsiCo met minder dan drie jaar werkervaring.

Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:

Hobby’s en interesses
moedertaal
vloeiend
vloeiend

Politiek
Hockey
Skiën

Aanbevelingen en referenties
Voor aanbevelingen en referenties verwijs ik u graag door naar mijn LinkedIn-profiel.

