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Kris Kras context, content and design
zoekt een

Tekstschrijver/copywriter
4/5 dagen
Kris Kras is een fullservice communicatie- en
designbureau in hartje Utrecht. We bestaan al meer
dan 35 jaar en werken voor opdrachtgevers bij de
(Rijks)overheid én uit het bedrijfsleven. Samen met
onze klanten ontwikkelen we communicatieconcepten,
crossmediale strategieën en on- en offline middelen. Bij
Kris Kras werken we in multidisciplinaire teams. Tekst,
beeld, vorm en interactie gaan bij ons samen op, dát
is onze kracht. We zoeken een ervaren en zelfstandige
tekstschrijver die ons team komt verrijken met sterke
verhalen en eigenzinnige inzichten.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Je opdrachten zijn afwisselend, je spreekt bijvoorbeeld
een veldonderzoeker die vogelnesten zoekt langs
de A4 of een directeur-generaal van een ministerie.
Door research vind je de juiste bronnen om vanuit de
context creatieve content te ontwikkelen. Vandaaruit
schrijf je een corporate story, artikelen, blogs, tweets.
Je houdt interviews, bent verantwoordelijk voor de
redactie van (online) magazines, je schrijft diverse
sociale mediaposts, scripts voor video en animatie
of je gaat als ghostwriter naar bijeenkomsten.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je schrijft veelzijdig en overtuigend.
Je schrijft met diepgang en inlevingsvermogen.
Je beschikt over journalistieke intuïtie.
Je bent een echte storyteller.
Je hebt affiniteit met design.
Je bent vertrouwd met sociale media.
Je kunt goed samenwerken.
Je hebt minimaal drie jaar bureauervaring en een
afgeronde hbo/wo-opleiding.

•
•

Een ervaren team van zeer gemotiveerde collega’s.
Inspirerende samenwerkingen met
gerenommeerde partnerbureaus.
Afwisselend opdrachtenpakket met intensief
klantencontact.
Verdieping in actuele kwesties zoals circulaire
economie, omgevingswet, watermanagement.
Ruimte om je te ontwikkelen, in prettige sfeer.
Een dynamische werkomgeving in een
monumentaal pand in het hart van Utrecht.
Elk jaar een weekend teambuilding in
Zuid-Frankrijk.
Een goed salaris en goede pensioenregelingen.
En echt goeie koffie.

Jouw klanten?
O.a. PostNL, Rijkswaterstaat, KWF Kankerbestrijding,
Vitens, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands
Forensisch Instituut, Rotterdam School of Management,
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands Water
Partnership, Gemeente Utrecht en de Koninklijke
Luchtmacht.

Solliciteren?
Is je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatiebrief
met cv vóór 14 maart aan cmuller@kriskras.nl. Voor
meer informatie kun je bellen met Marjolein de Bruijn
030 - 239 17 15.
Kris Kras, Lucasbolwerk 17, 3512 EH Utrecht.

