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COMMERCIEEL
TEKSTSCHRIJVER

SC H R I J F J I J JOU W E IGE N SPRO OK J E BI J SU M M E RY C OSM E DIC A L GROU P?

WIE ZIJN WIJ?
Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus, dynamisch en professioneel bedrijf in de cosmeticabranche! Onder ons label
vallen onze merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. Jij deelt onze passie voor de huid en begrijpt dat
mensen in hun kracht staan als ze zich goed voelen van binnen èn van buiten. Als storyteller is het jouw persoonlijke missie om de
markt en onze klanten mee te nemen naar onze wereld. Hierbij weet jij met jouw woorden de juiste snaar te raken en zie je erop toe
dat het verhaal blijft kloppen, maar zeker ook blijft prikkelen. In deze functie ben je onderdeel van het marketing & design team, dat
bestaat uit elf gepassioneerde collega’s in diverse creatieve functies!

WAT NEEM JE MEE?

WAT GA JE DOEN?

•
•

•

•
•
•
•

Creativiteit, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid
Afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting
communicatie
Uitstekende communicatieve vaardigheden
(schriftelijk en mondeling)
Ervaring in een soortgelijke functie, waarbij je zowel
on- als offline teksten hebt geschreven
Leergierige persoonlijkheid, waarmee jij je vast bijt in de
materie van onze branche en onze producten leert kennen
Minimale beschikbaarheid van 24 uur per week

•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling, schrijven en corrigeren van
(commerciële) teksten
Productie en beheer van diverse communicatiemiddelen
Webteksten (SEO)
Nieuwsbrieven
Flyers
Magazines
Social media
Verpakkingen
Andere exotische opdrachten

Wij bieden jou een prachtige werkplek op een magisch stukje landschap, een organisatie met een familiecultuur en een club van
veertig zeer gepassioneerde collega’s.
Heb jij onze bedrijfsfilm al gezien? Werken bij Summery, dat wil je!

KLIK HIER VOOR ONZE BEDRIJFSFILM

ZOEKEN WIJ JOU?
Ben jij die leergierige, creatieve tekstschrijver met kennis van het schrijven van online- en offlineteksten in een commerciële
omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zien graag je reactie tegemoet. Stuur jouw persoonlijke sprookje en CV met foto t.a.v.
afdeling Personeelszaken. Wie weet werken we binnenkort lang en gelukkig samen….

Summery Cosmedical Group
t.a.v. afdeling Personeelszaken

Bokdamsweg 1
7627 NC Bornerbroek

info@summery.nl
074-2783500

