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Ben je gebeten door wat er in de Belgische wereld van horeca en catering gebeurt? Hou je 
ervan om cijfers uit marktonderzoek naar inzichten te vertalen? Heb je een vlotte pen? En een 
commerciële flair? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Wij zijn Foodservice Alliance, het grootste Belgische kennisnetwerk in de wereld van eten en 
drinken buitenshuis. Al sinds 2008 voorzien we bedrijven van interessante inzichten en frisse 
inspiratie rond actuele en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de 
buitenshuisconsumptie. We zijn geen onderzoekers, maar marktexperts! Geen datanerds, 
maar inspirators! We willen onze klanten helpen om stap voor stap beter te worden in hun 
business. Dat doen we door jaarlijks verschillende rapporten, factsheets en dossiers te 
publiceren. Daarnaast organiseren we toffe events, marktsafari’s, ronde tafel discussies en 
zoveel meer.  
 
Omdat Foodservice Alliance sterk groeit, hebben we behoefte aan nieuwe collega’s. Als jij een 
passend profiel hebt dat aansluit bij onderstaande criteria, dan nodigen we je graag uit om je 
kandidatuur aan ons te bezorgen. 
  

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de foodservicemarkt (marketing/sales) 
• Opleiding: Master of gelijkwaardig door ervaring 
• Goed kunnen schrijven 
• Sterk analytisch vermogen 
• Communicatief vaardig (ook in het Engels) 
• ‘Customer first’ attitude 
• Ervaring in onderzoek (van cijfers naar conclusies) is een sterk pluspunt 
• Ervaring met publicaties en/of redactionele trajecten is een sterk pluspunt 
• Affiniteit met digital marketing is een sterk pluspunt 

 
Als Content Manager Foodservice - Research & Publishing graaf je in de wondere wereld van 
de foodservicemarkt. Samen met het team analyseer je onderzoeksresultaten, zoek je context 
en duiding, schrijf je rapporten en bouw je presentaties. In het schrijven zoek je altijd naar de 
grote lijn en het ‘waarom’ achter veranderingen. Je organiseert events en onderhoudt nauw 
commercieel contact met onze partners.  
 
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV en motivatie naar Gert 
Laurijssen, directeur van Foodservice Alliance: gl@foodservicealliance.be 
 
Foodservice Alliance – Baron du Fourstraat 4/4 – 2300 Turnhout 
 
PS. Functie is voltijds / invulling op 4/5e basis is bespreekbaar  

 
 

 


