Practice Manager Food & FMCG
Ondernemende Project Manager met sterke commerciële ambitie

Profiel Practice Manager Food & FMCG
Annalise ondersteunt de corporates bij het nemen van strategische beslissingen en levert
inzichten op basis waarvan hun opdrachtgevers onderbouwd beslissingen kunnen nemen
op het gebied van Corporate Strategy, Business Development, Marketing & Sales. Als
Practice Manager draag je direct bij aan het succes van onze klanten door Intelligence te
vertalen naar advies. De verkregen inzichten zijn gebaseerd op Market-, Competitoren/of Customer Intelligence. Annalise werkt voor opdrachtgevers uit allerlei sectoren met
een focus op de Practices Food & FMCG, Industry en Business & Professional Services.
Vanwege een sterk toenemende opdrachtenportefeuille en de kansen die er zijn op de
huidige markt, zijn wij op zoek naar een Practice Manager Food & FMCG. Hij/zij wordt
eindverantwoordelijk voor de verdere uitbouw en groei van deze Practice. Het betreft een
duale rol waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel Consultancy als voor Sales. Tot de
kerntaken van deze positie behoren dan ook het uitvoeren en het leiden van complexe
projecten waarbij senioriteit verwacht en noodzakelijk is, het coachen en aansturen van
de (Senior) Consultants, Account Management en het genereren van New Business.
Je beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding en hebt minimaal 6 jaar
relevante werkervaring. Bij voorkeur heb je deze ervaring opgedaan binnen Consultancy
met als focus Food of FMCG of binnen de Food & FMCG wereld. Je hebt een sterk
klantgerichte focus en je beschikt over een hoge mate van professionaliteit. Daarnaast
heb je werkervaring op het gebied van Market Intelligence. Een pre is ervaring met Sales
en/of Business Development maar het beschikken over een actief netwerk binnen Food
en/of FMCG en een sterke commerciële drive die je graag (verder) wilt ontwikkelen, is
voor ons ook zeker een reden om het gesprek met je aan te gaan.
Wij bieden je een dynamische omgeving waarin je dus echt impact kunt hebben op de
business van je klant en waar je door de diversiteit in klanten, type projecten zowel in de
breedte als in de diepte veel en snel ervaring opdoet. En waar de ervaren professional de
ruimte krijgt om zijn kennis en ondernemerschap optimaal in te zetten.
Ben je al verder in je carrière dan bieden we de mogelijkheid om je als inhoudelijke
expert óf op het vlak van business development verder door te ontwikkelen tot autoriteit
op het gebied van market intelligence. Elke collega heeft een eigen ontwikkelplan waarin
duidelijke afspraken van beide kanten staan vastgelegd. Op die manier werken we
gezamenlijk toe naar deze ontwikkelingsdoelen.
De standplaats is Utrecht. Met ingang van 1 november ´18 verhuizen wij naar Creative
Valley, pal naast Utrecht CS.

Een mooie uitdaging voor iemand die binnen een klein en informeel team voor de
corporates van het Nederlandse en het internationale bedrijfsleven wil opereren en graag
zijn/haar stempel wil drukken op de business en de verdere ontwikkeling van de
organisatie. Geboden wordt een marktconform salaris met een aantrekkelijke
bonusregeling waarbij ondernemerschap ook echt beloond wordt.
Ben je geïnteresseerd in de positie van Practice Manager Food & FMCG en voldoe je aan
de eisen of herken je jezelf in het profiel, stuur dan je cv met motivatie naar
sn@annalise.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Sander
Notenboom op 06 575 887 80 of bezoek onze website www.annalise.nl.

