Morgen is het maandag en kun je weer doen waar je het beste in bent: het verschil maken.
Jouw verliefdheid voor het vak, kennis en ondernemende persoonlijkheid hebben een rasechte
vakidioot van je gemaakt. Je bent een strategisch genie, maar weet ook het verschil tussen papier
en papíer. Wanneer je kiest voor houtvrij mc of ongestreken offset, om maar eens iets te noemen.
Jij vertaalt visie naadloos naar uitvoering.
Onder druk presteer jij het best. Bij DOOR communicatie en vorm is geen dag hetzelfde en dat is
maar goed ook. Je biedt meerwaarde voor onze opdrachtgevers door te bouwen aan een sterker
merk. Je hebt een duidelijke visie die je samen met ons ijzersterke team van creatievelingen laat
stralen. Je hebt opdrachten van groot tot klein zelfstandig onder je hoede en neemt hiervoor de
juiste (eind)verantwoording. Zelf word je daar beter van door de kick, maar nog meer omdat je
vandaag weer iets nieuws hebt geleerd.
Jij past bij ons als je gedreven bent om jezelf, jouw carrière en ons beter te maken.
Wat we vragen:
•	Uiteraard heb je een gedegen achtergrond in marketingcommunicatie,
dat hoeven we je niet te vertellen.
•
Sterker nog, je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring.
•
Een hbo-plus werk- en denkniveau heb je zeker nodig in deze uitdagende functie.
Wie je bent:
•
•
•
•
•
•

Een echte teamplayer, want samen kom je verder.
Natuurlijk beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Zoals gezegd: een vakidioot.
Assertief en proactief.
Een hoofd vol creatieve ideeën.
Je wilt fulltime bij ons aan de slag.

Waarom het te gek is om bij ons te werken?
•
•
•
•
•
•
•

Uitdagende functie bij een ervaren en allround communicatiebureau.
Alle ruimte voor ontplooiing en eigen initiatief.
Een goed salaris en extra’s die voorbij ‘goed’ gaan.
Een plek in een fris en gedreven team.
Mooie werkplek in Kerkrade met uitstekende horeca naast de deur (lees: McDonald’s) ;-)
Werken aan een uitgebreide portefeuille.
meer? Kom maar op!

Kom jij het verschil maken?
Stuur ons in het kort waarom je bij DOOR communicatie en vorm wilt werken en waarom wij dat
ook moeten willen. Inclusief CV en eventueel andere stukken die jou daarbij gaan helpen. De
sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken. We houden onze mailbox in de gaten:
dominique@doortedoen.nl. Of bel: 045-541 42 42.
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