
 

Weet jij een merk als geen ander op de kaart te zetten? Loop je altijd over van 
creatieve ideeën en voel jij je thuis in de wereld van brood en banket? Top 
Bakkers is op zoek naar een nieuwe marketing- en communicatiespecialist die 
niet alleen strategisch sterk is, maar ook creatief en praktisch genoeg is om de 
plannen tot uitvoering te brengen. 
 
Top Bakkers is op zoek naar versterking! 

Marketing- en communicatie specialist gezocht 
 
Wij zijn een verkoopgerichte organisatie voor bakkerijen. Bij de organisatie zijn ca. 60 ambachtelijke 
bakkers aangesloten. Het zijn allen middelgrote bakkersbedrijven, waarmee we dagelijks ruim 5000 
afnemers voorzien van ovenvers brood, banket, diverse lunches en Bake-Off producten (via Almost 
Ready Frozen). Vanuit ons kantoor in Apeldoorn ondersteunen we onze bakkers vanuit verschillende 
disciplines. Zo helpen we o.a. op de gebieden productsupport, marketing en sales. 

 
Ons team kenmerkt zich door ondernemerschap, pro activiteit en slagvaardigheid. Met een sales- 
gerichte organisatie speelt marketing en communicatie hierin een belangrijke rol binnen Top 
Bakkers. Daarom zijn we op zoek naar een creatief en strategisch sterk talent met een ‘hands on” 
mentaliteit die Top Bakkers naar een hoger niveau weet te tillen. Herken jij jezelf in deze waarden, en 
zijn onderstaande taken iets waar jij veel energie van krijgt neem dan snel contact met ons op . 

 
Dit staat je te wachten 
Brood en banket wordt meer en meer trend gevoelig en lokaal is helemaal hip en het is aan de 
ambachtelijke bakkerijen om daar op in te spelen. Dankzij een landelijke netwerk staat Top Bakkers 
bekend als veelzijdige totaalleverancier van brood en banket, waarbij innovatie, service en maatwerk 
drie belangrijke pijlers zijn. Samen met de aangesloten bakkers maakt Top Bakkers al het lekkers van 
de beste lokale bakkers beschikbaar voor iedere foodprofessional in Nederland. Het is aan jou als 
marketing- en communicatiespecialist de taak om ons imago te versterken en ons merk nog steviger 
op de (Nederlandse) kaart te zetten, door zorg te dragen voor een vernieuwende en verrassende 
interne en externe communicatie. Door nauw samen te werken met de mensen van de afdeling 
verkoop blijf je op de hoogte van datgene wat er op de markt speelt en weet jij Top Bakkers voor de 
massa uit te laten lopen. Met jouw werk vertegenwoordig je de aangesloten bakkerijen die vaak al 
meerdere generaties bestaan en laat je de Nederlandse consument kennis maken met alle lokale 
specialiteiten die Top Bakkers op nationale schaal beschikbaar maakt. 
 

Deze taken weet jij als geen ander te volbrengen 

• De ontwikkeling en de realisatie van het marketing- en communicatiebeleid van Top Bakers 
en Almost Ready Frozen. 

• Het onderhoud, zowel qua inhoud als vormgeving, van de diverse platformen waarop Top 
bakkers opereert, zoals de website, nieuwsbrief als de diverse sociale media. 

• De ontwikkeling van sales tools, ter ondersteuning van de afdeling verkoop. 

• De ontwikkeling van creatieve uitingen, ter ondersteuning van de aangesloten bakkerijen. 
• De ontwikkeling van creatieve uitingen, ter ondersteuning van de aangesloten klanten. 

• De organisatie, realisatie en coördinatie van beurzen. 

• De doorontwikkeling van kerndocumentatie zoals missie- en visiestatements. 

• Het onderhouden van een goede relatie met de aangesloten bakkerijen. 
• Het monitoren van ontwikkelingen binnen de foodmarkt. 

• Opnemen van video’s voor storytelling. 



 

Kortom, je krijgt energie van vernieuwing, bent enthousiast en hebt zin in een stevige en 
veelzijdige functie! Tegelijkertijd weet jij collega’s te inspireren en motiveren om tot verbluffende 
resultaten te komen. Je hebt het lef om, met vallen en opstaan, nieuwe dingen uit te proberen en 
zo te blijven leren. Niet alleen jouw kennis maar ook jouw karakter telt binnen Top Bakkers. 

 
Dit verwachten wij van jou 

• Je beschikt over een HBO/WO denk- en werkniveau in de richting van marketing 
en  communicatie. 

• Je hebt ervaring in de (online) marketing. 

• Je hebt ervaring met het inrichten van social media platformen en het creëren van content. 

• Je bent bekend met de foodmarkt. 

• Je bent in staat om snel met creatieve ideeën te komen en deze ook uit te voeren. 

• Je bent een aanpakker die uitdagingen niet snel uit de weg staat. 
• Je bent bereid om af en toe ’s nachts op pad te gaan om een bakkerij in productie in beeld 

te brengen. 

• Je hebt een goed organisatievermogen en neemt graag initiatief. 

• Je bent innovatief en bekijkt de markt vanuit een vernieuwend perspectief. 

• Je bent resultaat gericht en werkt hier graag samen met een team naar toe. 

Dit kun je van ons verwachten 
Top Bakkers is een organisatie waar zelfstandigheid en eigen initiatief worden aangemoedigd. Als 
creatieveling krijg je dan ook de ruimte om nieuwe ideeën uit te werken en te proberen. Binnen 
Top Bakkers wordt je voorzien in de middelen die nodig zijn om het beste resultaat te boeken en 
streven we als één team naar het hoogst haalbare. We weten als geen ander hoe je samen 
makkelijker vooruit komt dan in je eentje. 
Hierbij kun je o.a. rekenen op: 

• Flexibel werken 

• Uitstekende thuiswerkvoorzieningen 

• Markt conform salaris 

• Prima overige secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Prettige werksfeer 
 

Wil jij bij ons aan de bak? 
Spreekt deze functie jou aan en denk jij onze toekomstige marketing en communicatiespecialist 
te zijn? Solliciteer dan direct door ons te mailen naar m.simons@topbakkers.nl. Mocht je nog 
vragen hebben en meer te weten willen komen over deze vacature, dan verzoeken wij je om te 
bellen naar 055 599 82 22 en te vragen naar Marco Simons, Commercieel Directeur. 
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