VACATURE TALA

Vacature: Creatieve content maker
"Onze concepten, projecten en processen lenen zich perfect voor goed gemaakt
en heel divers beeldmateriaal. Dat designtalent in huis hebben zou een echte
aanwinst zijn." -LindsieIn een snelgroeiend bedrijf is communicatie een belangrijke schakel. Beeld en
grafisch design zijn daarbij in allerlei vormen cruciaal. Daarom zoeken wij iemand
die dat voor ons komt maken. Visuele content voor LinkedIn berichten, een digitale
brochure voor de website of een strakke vormgeving voor aanbestedingen. Je
mag al je creativiteit erop loslaten! Samen met Lindsie werk je de ideeën uit, maak
je de planning en doe je de uitvoering.

Is dit de rol voor jou?
•
•

Je snapt hoe krachtig visuele content is, zowel online als offline;
Je brengt onze concepten, projecten en processen op hun best in beeld;

•
•

Je bent vertrouwd met de belangrijkste grafisch design tools;
Je bent vertrouwd met social media en snapt hoe je mensen daar activeert;

•
•

Zelf ook foto's en video's kunnen maken en bewerken is een pré;
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken;

•

Je doet wat je beloofd, hebt een passie voor duurzaamheid en neemt jezelf
niet te serieus.

Wat bieden we?
Zolang Tala groeit, groei jij mee. Wij vinden duurzaamheid ook belangrijk als het
om onze collega's gaat. Daar ondersteunen we je actief in. Of het nu gaat over je
ontwikkeling als professional of het vinden van de goede mix tussen privé en werk.
Je kunt aan de slag voor 24 – 40 uur per week. We beginnen met een
jaarcontract, dat we omzetten naar een vaste aanstelling als we allebei blij zijn.
Het salaris is marktconform en volgens de CAO van de bouw. Dat geldt ook voor
b.v. vakantie en pensioen.

Wij zijn Tala
Wij ontwerpen en bouwen huizen waar je van hout. Wij bouwen slimmer, groener
en leuker. In de komende jaren schalen wij op naar enkele honderden duurzame
en modulaire woningen van CLT. Dit doen we met een vast team in onze eigen
fabriek in Broekland (Overijssel). Vertrouwen in elkaar, focus op de klant en plezier
in het werk zijn belangrijke waarden voor ons.

Enthousiast? Kom kennis maken! Stuur je CV naar vacatures@tala.nl en
we nemen hoe dan ook binnen een week contact op.

