JUNIOR
DESIGNER EN
COPYWRITER

FREELANCERS
UNITED

// Ben jij onze junior designer of copywriter?
Wij zoeken

Wij zijn per direct op zoek naar een design- en copyteam, jonge, getalenteerde, gedreven
persoonlijkheden. Als onderdeel van het Freelancers United team werk je aan de ontwikkeling van merken en
campagnes voor verschillende klanten. Van conceptontwikkeling tot uitvoerend werk.
// Natuurlijk mag je je ook individueel aanmelden.
Functie-eisen
•• Je bent 20 uur per week beschikbaar, zodat je nog 20 uur over hebt om te freelancen, te sporten, te
netwerken of wat dan ook;
•• Je bent een teamplayer, creatief, initiatiefrijk, flexibel, leergierig, houdt van aanpakken en niet bang om
te zeggen wat je denkt;
•• Je bent per direct beschikbaar.
Designer
•• Je bent afgestudeerd in een creatieve richting;
•• Je bent conceptueel sterk, hebt oog voor detail, houdt van mooie dingen en hebt gevoel voor esthetiek;
•• Als designer heb je ervaring met Illustrator/ Photoshop / InDesign.
Copywriter
•• Je bent afgestudeerd in een communicatie, journalistieke of taalkundige richting etc;
•• Jij bent een conceptueel denker, hebt gevoel voor taal en weet als geen ander creatieve ideen onder
woorden te brengen. Je houdt van taal en speelt moeiteloos met woorden en zinnen om een merk
persoonlijkheid te geven en mensen te pakken;
•• Als copywriter heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wij bieden jou

•• Mooie klanten, veelzijdig en uitvoerend werk;
•• De ruimte om zelf te ondernemen;
•• Wij bieden flexibiliteit;
•• Aandacht voor je persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling;
•• Werken op een toffe werkplek bij een creatieve co-workingspace met leuke events zoals office-yoga en
korting op sporten;
•• Je maakt onderdeel uit van een klein team, met korte lijnen en een extreem open cultuur;
•• Wekelijkse community borrels en twee/drie keer per jaar organiseren we een inspirerende teamdag;
•• Een marktconform salaris.

Wie zijn wij
Freelancers United is een netwerk van meer dan 2000 professionals in marketing, communicatie en human resources.
Zij vormen het hart. De diversiteit aan talenten (skills, ervaring, persoonskenmerken) biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om flexibel en op maat, voor korte of langere periode- kennis, capaciteit en energie aan zich te binden.
Naast het bemiddelen van de beste marketing-, communicatie- en HR-professional naar een tijdelijke opdracht of
vaste baan (Fix it!), stellen wij teams van specialisten samen om volledige creatieve marketingprojecten uit handen
te nemen (Boost it!). En brengen wij specialisten voor een beperkt aantal uren per week ter ondersteuning (Back me
up!), educatie of inspiratie (Educate us!) naar organisaties in alle branches.
Vanuit onze eigen kennis en ervaring in marketing, communicatie en HR zijn wij met plezier en kennis van zaken,
strategisch partner bij ieder talentvraagstuk binnen een organisatie. Onderdeel van de selectieprocedure is een korte
creatieve opdracht.
Interesse? Stuur jouw c.v. en portfolio naar Soraya.
soraya@freelancersunited.nl of bel 06 - 28 09 93 58

HAPPY TO
MEET US?
STUUR JE CV EN MOTIVATIE >
Your Chief: Soraya Clevers

// FLUXER • 06 - 28 09 93 58 • soraya@freelancersunited.nl

We kennen de talentvolste junioren en de meest ervaren senioren,
marketing-, communicatie- en hr-specialisten.
We kunnen professionals voor fulltime of voor een dag per week aan je voorstellen.

U NAME IT

