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Betreft: sollicitatie Marketing Manager Mars
Geachte heer/mevrouw,
Recent leefde de discussie over reclame voor snoep, snacks en frisdrank weer helemaal op vanwege
het verbod dat er aan zit te komen. Met dit soort onrust is het als marketingmanager in deze branche
niet gemakkelijk om het marktaandeel te vergroten en een positieve uitstraling te behouden. Dat
vraagt om een flinke dosis ervaring, creativiteit en een doortastende persoonlijkheid. Ik zou deze
eigenschappen met veel plezier inzetten als Marketingmanager bij Mars.
Marketing loopt als een rode draad door mijn carrière. Het is mijn passie om dingen voor elkaar te
krijgen. Met klanten, maar ook met collega’s; voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange
termijn. Het gevoel dat jouw team de resultaten behaalt waarmee het bedrijf zijn voortbestaan kan
garanderen is onbeschrijflijk! Ik ben daarbij sociaal, spontaan en heb een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Een gedegen combinatie om vorm te geven aan een team en
gezamenlijk te werken aan verkoopdoelen en creatieve oplossingen. Door mijn focus op kansen ben
ik in staat om steeds het maximale te bereiken.
Mijn ervaring met de diverse aspecten van marketing komt daarbij goed van pas. Met een stevige
studie als basis, heb ik mij ontwikkeld tot ondernemende marketeer op internationaal A-merkniveau.
In mijn jaren bij Pepsico leerde ik om plannen te baseren op gedegen onderzoek en concrete acties.
Bij Procter & Gamble leerde ik alles over internationale merkpositionering en strategie, van
productontwikkeling tot langetermijnstrategie. Als Marketingmanager bij Mars kom ik er graag voor
zorgen dat innovatie daadwerkelijk meerwaarde oplevert. In de vorm van nog meer kwaliteit,
efficiëntie en verkoopresultaat.
In het bijgesloten cv staat meer informatie over mij en mijn ervaring. Mijn enthousiasme licht ik
graag toe in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,
Marieke Schovers

