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Product Marketing Manager
Global position with a focus on markets & innovation

Company info: Berry Global (https://www.berryglobal.com/) creates 
innovative packaging and engineered products to serve customers of 
all sizes around the world. With roots as a small, hometown company  
based in Evansville, Indiana, Berry has grown into a global, publicly 
traded, multi-billion dollar multinational with 47,000 global employees 
across more than 295 locations. In the light of further growth Berry bpi 
agriculture wants to hire an enthusiastic and competent (m/v/x):

Your position: • You grasp the full potential of the products. You 
drive the development and execution of short- and long-term 
product management initiatives for all of the agricultural and horti- 
cultural product lines • You successfully create, communicate and 
implement market-based product strategies • You analyze market 
trends and competitor strategies, and you evaluate the product 
portfolio to ensure that it meets current and emerging customer 
trends • You research new market opportunities to continue the  
innovative growth of the company • You directly manage the mar-
keting team (UK based), defining their KPI’s and coordinating all 
marketing activities • You build and maintain effective and con-
structive working relationships with other departments. You work 
in close collaboration with the global agri-team (USA), providing  
training, advice and support.
Your profile: • An international mindset and/or experience in 
a multinational • A higher degree in economics, marketing and/
or a technical field • Experience in product/category manage-
ment: You can identify, define, address and cultivate market and  

product opportunities • Well-developed analytical skills: experience 
in product line analysis as well as market research, marketing  
strategy and new product development • Project management 
skills that show your excellent communication and organizational 
skills • As a manager you are competent in organizing, coordi- 
nating and motivating cross-functional teams.
Offer: • From the location in Zele, you have interesting and stimu-
lating contacts all over the world. Berry is a dynamic multinational 
organization with an excellent working atmosphere that invests sub-
stantial resources in employees and equipment. You can count on 
the development of trendsetting products and as a result the future 
success of the company. 

 This recruitment is exclusively conducted by

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply on-
line. Your response will be dealt with promptly and confiden-
tially. Questions? Contact Lies Allegaert at +32 9 243 53 28.

Als administrateur-generaal heeft u de algemene leiding 
over het Agentschap Wegen en Verkeer. Samen met uw me-
dewerkers zet u zich in voor het beheer en onderhoud van 
het wegpatrimonium, het verkeer en het vervoer over deze 
infrastructuur. U zorgt daarnaast voor de nodige input 
voor het vormgeven van het mobiliteitsbeleid.

Bent u geboeid door mobiliteitsvraagstukken? Wil u graag 
bijdragen aan het realiseren van een veilige, vlotte en 
duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaande-
ren? Dan bent u de persoon die we zoeken.

Op www.vlaanderen.be/vacatures vindt u meer informa-
tie terug over deze vacature. Solliciteren kan online tot en 
met 24 januari 2022.

Uw talent is belangrijker dan uw genderidentiteit, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel u 
kandidaat en draag bij aan een inclusief Vlaanderen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Agentschap Wegen en Verkeer
zoekt een administrateur-generaal
(mandaat A311 – Brussel)

wegenenverkeer.be

Ternat zkt. algemeen directeur 
& financieel directeur
TERNAT is een dynamisch lokaal bestuur dat streeft  naar een uitmuntende 
dienstverlening voor al zijn inwoners. Meer dan 150 medewerkers van de 
gemeente en het Sociaal Huis/OCMW zett en zich hier dagelijks voor in.

PASSEN JOUW TROEVEN BIJ TERNAT? 
• Als algemeen directeur (master, m/v/x) sta je in voor de algemene leiding van 

het lokaal bestuur én personeel. Je kan conceptueel denken en neemt zo het 
beleid op je. 

• Als financieel directeur (master, m/v/x) sta je in voor onze fi nanciën. Je visie 
is naast budgett air ook menselijk, want je geeft  functi oneel leiding aan je 
team. 

WIJ BIEDEN JOU …
✓ Een boeiende statutaire functi e in een enthousiast team.
✓ Verloning volgens barema met overname van max. 10 j. relevante 

anciënniteit.
✓ Tal van extralegale voordelen zoals maalti jd cheques, fi etsvergoeding, 

hospitalisati everzekering … 
✓ Goede balans tussen werk en privé dankzij 30 vakanti e dagen, glijdend 

uurrooster …
✓ Diverse opleidingsmogelijkheden.

INTERESSE IN 1 VAN DEZE FUNCTIES? Solliciteren kan tot 19 januari 2022 door 
je moti vati ebrief, cv, kopie van diploma en strafregisteruitt reksel te bezorgen 
aan personeelsdienst@ternat.be. Wervingsreserve: 2 jaar. De schrift elijke 
opdracht zal doorgaan op 1 februari 2022.

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  


