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Functie

: Merchandiser (m/v)

Functiecode

: 14.02.01

Datum

: 01/07/2006

Functiereeks

: Verkoop

Plaats in de
organisatie

Directe chef : Commercieel verantwoordelijke.
Onder
: geen.

Doel van de
functie



Toezien op en uitvoering geven aan de merchandising afspraken in verkooppunten
binnen een toegewezen marktgebied, teneinde het productengamma optimaal te
promoten.

Verantwoordelijkheidsgebieden



Inspecteren en bevorderen van de zichtbaarheid van het productengamma in
verkooppunten.
Promoten van producten in het kader van promotieacties.
Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden.

Sociale
interactie



Uitwisselen van informatie met het diensthoofd en interne afdelingen. Adviseren van
uitbaters over merchandising standaards. Overtuigen van uitbaters tot het plaatsen van
promotiemateriaal. Verstrekken van informatie over activiteiten, kortingen en acties.
Invullen van bezoekersrapporten.

Specifieke
handelingsvereisten



Besturen van een (bestel)wagen. Bedienen van een PC. Gebruiken van snijmateriaal
en gereedschap om de stands op te bouwen.




kantoorsoftware
basis
diepgaand
professioneel



database

specialistische en
bedrijfseigen software

x

Oog hebben voor merchandising standaards. Nauwkeurig ingeven van
klantengegevens. Zorgvuldig invullen van bezoekrapporten. Aandacht hebben voor
verkoopopportuniteiten. Opletten bij deelname aan wegverkeer.



Verantwoordelijkheden
. Kerntaken



Inspecteren en bevorderen van de zichtbaarheid van het productengamma in verkooppunten, teneinde de
verkoop te stimuleren. Hiertoe o.m.:
. opstellen van een bezoekplanning op basis van opdrachten van het diensthoofd;
. bezoeken van de verkooppunten;
. toezien dat het volledige productengamma aanwezig is volgens de afgesproken merchandising
standaarden; eventueel wijzen van uitbaters op afwijkingen;
. adviseren van uitbaters over de inrichting van het verkooppunt m.b.t. de zichtbaarheid van producten;
. signaleren van opportuniteiten aan de commercieel afgevaardigden;
. melden van storingen aan de technische dienst:
. invullen van bezoekersrapporten.



Promoten van producten in het kader van promotieacties, zodat de afname van het productengamma
verhoogd wordt. E.e.a. houdt in:
. overtuigen van uitbaters tot het plaatsen van promotiemateriaal;
. voorstellen van producten in promotie zoals vastgesteld in (prijs)lijsten;
. invullen van bestelbonnen.



Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals:
. mede uitvoering geven aan de opstelling en inrichting van productstands bij speciale evenementen en
beurzen;
. ingeven van klantengegevens in het computersysteem en actueel houden van het klantenbestand.

Bezwarende omstandigheden:


Eenzijdige houding tijdens het besturen van een (bestel)wagen.



Hinder van enerverende situaties bij de deelname aan het wegverkeer.



Kans op letsel bij deelname aan het verkeer.
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