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Functie : Marketing analist (m/v) Functiereeks : Marketing 

Functiecode : 09.01.01  

Datum : 01/07/2006  

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd verkoop/marketing. 
Onder : geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Ondersteunen van de uitvoering van het marketingbeleid door het verzamelen en 
bewerken van kwantitatieve marktinformatie teneinde relevante en betrouwbare 
informatie ter beschikking te stellen van het diensthoofd. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Tot stand brengen van informatie m.b.t. te verwachten vraagontwikkelingen en nieuwe 
afzetkanalen. 

 Formuleren van voorstellen tot het uitvoeren van extra marktonderzoek c.q. verkoop- of 
promotie-inspanningen. 

 Verstrekken van opdrachten aan en begeleiden van externe marktonderzoekbureaus. 
 Ondersteunen van het management bij de beleidsvoorbereiding inzake het markt- en 

productenassortiment. 
 Opzetten en bijhouden van een marketing-documentatiesysteem. 

 

Sociale 
interactie 

 Informeren van en overleggen met diensthoofd en collega’s.  Aangaan en onderhouden 
van contacten met externe bureaus en instrueren/begeleiden inzake uit te voeren 
onderzoeken.  Inbrengen van ideeën tijdens diverse vormen van overleg.  Opstellen van 
rapporten.  E.e.a. in beide landstalen (mondeling). 

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van PC. 
 

 kantoorsoftware database specialistische en 
bedrijfseigen software 

basis x   
diepgaand    
professioneel     



 
 Verantwoordelijkheden 09.01.01

 . Kerntaken 
 

 Tot stand brengen van informatie m.b.t. te verwachten vraagontwikkelingen en nieuwe afzetkanalen, 
zodanig dat deze een bruikbare basis vormen voor de vaststelling van het marketingbeleid.  Hiertoe o.m.: 
. verzamelen van benodigde gegevens bij verkoopmedewerkers, externe bureaus en d.m.v. 

vakliteratuuronderzoek; 
. bestuderen en analyseren van deze gegevens; 
. verwerken van de gegevens tot doelmatige marktinformatie. 
 

 Formuleren van voorstellen tot het uitvoeren van extra marktonderzoek c.q. verkoop- of promotie-
inspanningen, zodanig dat afzetmogelijkheden mede daardoor worden geoptimaliseerd.  E.e.a. houdt in: 
. volgen van de afzetontwikkelingen voor de verschillende producten in de diverse marktsegmenten; 
. analyseren en signaleren van verschillen t.o.v. de prognoses; 
. rapporteren en adviseren over de te nemen maatregelen; 
. herformuleren van gemaakte opdrachten in functie van gewijzigde marktsituaties. 
 

 Verstrekken van opdrachten aan en begeleiden van externe marktonderzoekbureaus, zodanig dat tijdig en 
tegen zo laag mogelijke kosten de relevante marktinformatie ter beschikking komt.  Hiertoe o.m.: 
. interpreteren van opdrachten en aanvragen van offertes; 
. beoordelen van offertes en verstrekken van opdrachten van onderzoeken, eventueel in samenspraak 

met het diensthoofd; 
. toelichten, begeleiden en controleren van de uitvoering; 
. interpreteren van de onderzoeksresultaten en conclusies en adviseren over te nemen acties. 
 

 Ondersteunen van het management bij de beleidsvoorbereiding inzake het markt- en producten-
assortiment, zodanig dat het beleid steeds optimaal aansluit bij de marktontwikkelingen.  E.e.a. houdt in: 
. vertalen van marktinformatie naar consequenties voor het te voeren beleid; 
. adviseren van het marketingmanagement inzake aanpassingen. 

 
 Opzetten en bijhouden van een marketing-documentatiesysteem, zodanig dat alle relevante informatie 

steeds accuraat en beschikbaar is. 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Niet van toepassing. 

 

 


