
Marketing Manager CANNA

Ben jij als Marketing professional toe aan een nieuwe stap? Spreekt ‘Let’s grow together’ je aan en 
wil je bijdragen aan de groei van een internationaal A-merk binnen een liberale omgeving? Dan 
hebben we bij CANNA dé uitdaging voor jou als Medior Marketing Manager. 

Jouw nieuwe functie?

Je weet marketing binnen CANNA door een kritische blik en verbetervoorstellen naar een hoger 
plan te tillen. De strategie die je samen met directie ontwikkelt stelt de kaders voor de activiteiten 
van de internationale business units en biedt ze het nodige framework om te zorgen dat het 
CANNA merk relevant blijft voor verschillende doelgroepen. Samen met de Brand Manager 
faciliteer je de internationale groeiambitie door het ontwikkelen en bewaken van een effectieve 
marketingstrategie. 

Als Marketing Manager ontwikkel je de corporate marketingstrategie en het -beleid van CANNA. 
Je focust je op het merk CANNA en de wijze waarop dit in de markt wordt gepositioneerd, waarbij 
herkenbaarheid en merkbeleving key zijn. Deze strategie wordt vertaald naar het kader 
waarbinnen de buitenlandse verkoopkantoren het merk CANNA mogen voeren. Het marketing 
team binnen CANNA Corporate B.V. heeft ten opzichte van de buitenlandse entiteiten de rol van 
beleid en toezicht. Daarnaast ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor de output van het 
team, voor verbetering van processen en voortgang van projecten. Je zorgt er voor dat CANNA 
als A-merk wereldwijd herkenbaar is en relevant blijft voor de verschillende doelgroepen.

Wie ben jij?

• Je hebt marketing gerichte studie afgerond op tenminste HBO niveau;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een internationale BtB én BtC 

omgeving;
• Je weet de marketinginspanningen concreet te vertalen naar doelstellingen en resultaat;
• Je bent open minded en snapt waar toekomstige kansen liggen voor CANNA;
• Je bent initiatiefrijk en weet mensen te overtuigen van je ideeën;
• Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift;
• Het is een pré als je ervaring hebt met het bouwen en aansturen van een team;
• Met enige regelmaat reizen naar de Europese business units en jaarlijkse beurzen is geen 

probleem.

Wat bieden wij? 

• Uitdagend werk binnen een internationale omgeving met veel ruimte tot eigen inbreng; 
• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, 8% 

vakantiegeld en een goede pensioenregeling; 
• Een contract voor 36-40 uur;
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
• Een open informele sfeer en leuke collega’s binnen een internationale setting. 
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Over CANNA?

Kenmerkend voor CANNA: ervaren, gepassioneerd, nieuwsgierig, liberaal en eerlijk!

CANNA is wereldwijd producent van hoogwaardige mediums en voedingsstoffen voor planten, die
toepasbaar zijn voor de thuis- en hobbyteelt. CANNA is marktleider in verschillende landen over de 
hele wereld met meer dan 25 jaar aan ervaring in het ontwikkelen, produceren en distribueren van 
verschillende productlijnen. De ambitie is deze positie verder te versterken en uit te breiden.

De combinatie van pioniersgeest, vakkennis en enthousiasme heeft een kwalitatief hoogstaand 
productassortiment opgeleverd. Binnen onze internationale organisatie streven we naar optimale 
merkbeleving waarbij naast kwaliteit, de klant centraal staat. De internationale, professionele maar
informele sfeer dragen bij aan het succes van de organisatie.

Interesse?

Wil je ondernemen en echt meebouwen aan een internationale organisatie? Dan gaan we graag 
in gesprek met jou! Stuur z.s.m. jouw sollicitatie naar Jutta Gehéniau, SR HR Business Partner, via 
recruitment@canna.com. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! 
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