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ij Beeldmarq vertellen we verhalen van
anderen, met beelden. En daar kan jij
ons bij helpen! Samen met jou maken
we content voor bedrijven, overheden
en onszelf, door middel van beeld én tekst. Jij
bent onze creatieve duizendpoot die bedenkt,
ontwikkelt, schrijft en creëert.

Don’t be shy
Beeldmarq is een klein, creatief en fris bureau met
genoeg ambitie. We zijn gericht op vormgeving én
communicatie en hebben een mooi afwisselend
netwerk in de omgeving Utrecht. We bouwen en
werken hard aan uitingen van campagnes, maar
nemen ook de tijd om ervan te genieten. Wij
houden van direct informeel contact, een open
communicatie en no stress. We werken steeds in een
ontspannen werksfeer, waar jij echt jezelf kunt zijn.
Hierin zien we graag dat je initiatief neemt en je
creativiteit niet onder stoelen of banken steekt.
En wij willen graag van je leren!
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Wie ben jij?
•
•
•
•
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•
•

Je hoeft je niet te vervelen:
•
•
•

Je gaat aan de slag met (onze) online-strategie
en communicatie en creëert de content.
Je bedenkt en schrijft een social media plan met
wekelijkse inhoud en (bedenkt) toffe visuals.
Je schrijft artikelen, blogs en social media
posts. Voor onze website en portfolio creër je
content.

Je ontwikkelt campagnes en je vindt het leuk
deze uit te voeren.
Je werkt of leert werken met Photoshop,
Illustrator of InDesign en je vind het leuk om
wat te doen met/of te leren over vormgeving.
Uiteraard weet je de weg in de meest bekende
social media tools en als je ook nog Wordpress
beheerst zijn we helemaal blij.

•
•

Het kan je op z’n minst iets schelen hoe dingen
eruitzien, want: wij doen vormgeving.
Je bent creatief, leergierig, een beetje zelfspot
en (belangrijk) niet bang om fouten te maken.
Je hebt (in ieder geval een beetje) humor en je
neemt jezelf niet al te serieus.
Je beheerst de Nederlandse taal beter als
ons, en staat te springen om deze zin nu te
verbeteren.
Insta-scrollen is voor jou belangrijker dan …
Ervaring met Wordpress is een pré, maar we
willen je het ook natuurlijk wel leren.
Je hebt affiniteit met communicatie en
marketing en vage kennis van vormgeving
(Adobe etc.).
Je zit in het derde of vierde jaar van het
HBO in de richting communicatie (o.i.d.)
Je bent gemotiveerd om de komende maanden
bij ons aan de slag te gaan op ons kantoor in
Leusden.

Kort maar krachtig
Heb je interesse, mail ons dan een
motivatiebrief met CV of portfolio voor uiterlijk
1 juli 2020. Heb je nog vragen; just ask. Kijk op
beeldmarq.nl of op onze social media om te
zien waar we mee bezig zijn.
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