
Markten Nieuwegein 
zoekt Marktmanager!
 
Het bestuur van de markt in Nieuwegein zoekt een marktmanager. De markten vinden 
plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. 

De ondernemers op de markt in Nieuwegein kijken naar de toekomst. We willen een markt waar klanten graag naartoe komen 
voor verse producten, non-food, goed advies en een aangename omgeving om hun boodschappen te doen.

De functie
• Bewaking en bijsturing van het ‘markt-retailconcept’
• Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers op de markten en samenwerking met winkeliers.
• Optimaliseren van het gezamenlijke commerciële resultaat van de markt
• Een positief marktklimaat creëren waarin ondernemers optimaal kunnen presteren.
• Het op de kaart zetten van de weekmarkten Nieuwegein, qua bekendheid en imago
• Rapporteert aan het bestuur van Stichting Markten Nieuwegein.
 
Activiteiten/Taken
• Toezicht houden op performance van zowel de markten als geheel als de individuele ondernemers op de markten.
• Signaleren probleemsituaties en deze communiceren naar bestuur.
• Zorgen voor optimale bezetting van de markten en het bijhouden van een presentielijst.
• Organiseren opbouw en afbouw van de markten.
• Aanspreekpunt bij calamiteiten, verzorging calamiteitenplan
• Tijdens marktdag altijd bereikbaar
• Zorg dragen voor een aantrekkelijk assortiment, goede productpresentatie en positieve sfeer op de markten,  

waarin klanten zich thuis voelen
• Woordvoerder/Aanspreek punt voor media
• Ontwikkelen van halfjaarlijks marketing&communicatie plan en retail kalender van de markten,  

deze toetsen bij ondernemers en laten accorderen door bestuur.
• Plannen, organiseren en uitvoeren van PR en promotie activiteiten voor de markten,  

inclusief bewaking van het promotie budget
• Signaleren van kansen voor de markten en adviseren van ondernemers hoe op deze kansen in te spelen
• Meten en Monitoren van belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s van de markten als bekendheid,  

imago, traffic, conversie, bestedingen etc.
• Rapportage aan bestuur Stichting Markten Nieuwegein.
• Aantal uren per week is in overleg.
 
Functie-eisen
• Sociaal flexibel, overtuigingskracht, commercieel, enthousiasmerend, gastvrij, klantgericht,  

communicatief vaardig, zelfstandig, netwerker, resultaatgericht
• Minimaal HBO plus werk/denkniveau
• Ervaring met retail en affiniteit met cultuur van markt- en straathandel
• Geen directe betrekkingen met individuele ondernemers op de markten.
 
Zin in deze job? Reageer dan naar info@marktennieuwegein.nl


