
 

JUMPSQUARE GROUP | PRODUCTMANAGER FOOD & BEVERAGES 
Weet jij onze parken te voorzien van het beste assortiment op het gebied van F&B? Ben jij klaar voor een rol als 
eindverantwoordelijke binnen F&B, zie jij kansen en weet je te scoren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
OVER ONS 

Jumpsquare Group –het moederbedrijf van Jumpsquare en Jump XL– is de grootste én meest toonaangevende 
exploitant van indoor trampoline funparken in Noordwest Europa met een netwerk van ruim 40 parken in 5 
landen zowel in eigen beheer als via franchise partners. Jumpsquare Group streeft ernaar een best-in-class 
platform te zijn waarbinnen de parken als Local Heroes centraal staan.  

De missie van Jumpsquare Group is kinderen, jongeren én volwassenen meer in beweging te krijgen met 
attractieve trampoline funparken waar mensen kunnen samenkomen, inspannen en ontspannen in een prettige 
en veilige omgeving.  

Met circa 2 miljoen bezoekers per jaar staan de trampolineparken van Jumpsquare en Jump XL hoog in de top-
10 van meest populaire dagattracties. In Nederland en België is Jumpsquare Group de onbetwiste marktleider. 
 

OVER DE FUNCTIE 

Binnen Jumpsquare Group is de Product Manager Food & Beverages verantwoordelijk voor al onze F&B 
activiteiten zoals inkoop, category management, conceptontwikkeling, partnerships, productpromoties, 
contracten en alle processen rondom F&B in de Jumpsquare en Jump XL parken.  

OVER JOUW ROL 

Als Product Manager F&B zorg jij ervoor dat onze parken voorzien zijn van het beste assortiment en zorg je ervoor 
dat de processen goed lopen. In deze rol werk je nauw samen met de Area- en parkmanagers en de collega’s op 
het Support Office in Den Bosch. Je vervult een sleutelrol binnen het Commerciële team en rapporteert 
rechtstreeks aan de Directie. 

In jouw rol geef je invulling aan het category management van het complete F&B aanbod in onze parken met 
naast samenstelling van het assortiment ook de commerciële prijsstelling en presentaties. Hiervoor onderhandel 
je met alle leveranciers en merkfabrikanten over groepsbrede inkoopcondities, partnerships en 
productpromoties en voert het contractbeheer hiervan. Het beleid rondom HACCP, veiligheid, regelgeving en 
procedures zal door jou worden geprofessionaliseerd en in samenwerking met de afdeling HR worden specifieke 
trainingen voor de parken georganiseerd. 

Je bent in samenwerking met de park- en Area managers verantwoordelijk voor de F&B promotie jaarkalender 
en zorgt voor een goede implementatie van alle producten in de parken. Ook draag je zorg voor alle artikelbeheer 
(masterdata) in nauw overleg met de afdeling Operations Support. Zowel in- als extern ben jij het aanspreekpunt 
voor alle vragen over het F&B assortiment. 

Daarnaast maak je analyses, monitort verkoopresultaten en weet deze goed te presenteren via dashboards. Je 
bent een sparringpartner voor de parken en je speelt ook een grote rol in het voortdurend optimaliseren van 
processen. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ben je verantwoordelijk voor 
het opstellen en implementeren van de F&B duurzaamheidsdoelstellingen.  

Een ideale functie om je verder te ontwikkelen als F&B professional binnen een snelgroeiende organisatie waar 
je eindverantwoordelijkheid krijgt over de categorie en alle ruimte en vrijheid om succesvol te kunnen opereren! 

  



 

WAT VRAGEN WIJ 

• HBO werk- en denkniveau op het gebied van Leisure/Retail/commerciële economie; 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de Leisure/hospitality branche met 

verantwoordelijkheid voor meerdere vestigingen/verkooppunten; 
• Je werkt zelfstandig en hebt een passie/drive om elke dag te willen scoren; 
• Ook ben je pro-actief en werk je gestructureerd; 
• Je bent analytisch sterk, werkt planmatig en hebt ervaring met Microsoft Office, met name in Excel; 
• Daarnaast ben je een volwaardig gesprekspartner voor onder meer onze leveranciers;  
• Tot slot ben je een verbinder en kun je goed samenwerken met alle collega’s. 

 

WAT BIEDEN WIJ 

Werken bij Jumpsquare Group betekent werken voor de marktleider in Nederland en België en de grootste meest 
toonaangevende keten in Noordwest Europa. Je komt te werken in een kleine maar snelgroeiende organisatie 
met gemotiveerde collega’s en ruime ontwikkelmogelijkheden. Wij zijn een bedrijf dat écht geïnteresseerd is in 
jou en jouw ideeën, en waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Onze Support Office is (momenteel) gevestigd 
in Den Bosch maar flexibel werken is onderdeel van onze cultuur en met 15 eigen parken in Nederland zijn 
alternatieve werkplekken voldoende voorhanden. 

Wij bieden jou onder andere de volgende arbeidsvoorwaarden: 

- Een functie voor 40 uur per week (fulltime). 
- Een marktconform salaris inclusief een bonusregeling. 
- Een aantrekkelijke reiskostenregeling, pensioenregeling en onkostenvergoeding. 
- 25 vakantiedagen per jaar op fulltime basis. 
- Uiteraard mag je altijd gratis jumpen of een van de fitnesslessen volgen in alle eigen parken en krijg je 

personeelskorting voor introducees en op het F&B assortiment. 
 
Sta jij na het lezen van deze vacature inmiddels te springen om met ons in contact te komen?  
Stuur dan een CV met een motivatiebrief via solliciteren@jumpsquaregroup.com. Vermeld bij onderwerp 
‘Productmanager F&B’- [eigen voor- en achternaam].  
Sollicitaties gegenereerd door een wervingsplatform nemen wij niet in behandeling.  
 
 


