
JOUW TAKENPAKKET
• Het inhoudelijke gesprek met onze klanten voeren.
• Het schrijven van heldere informatie analyses op basis van 

aangeleverde achtergrondinformatie & gesprek met de klant.
• Het schrijven van pakkende animatie voice-overs en bondige 

teksten voor infographics.
• Het storyboarden op basis van een voice-overtekst. Dit doe je 

samen met onze designers.

WAT WIJ BIEDEN
in60seconds biedt je een uitdagende functie binnen een jong en 
energiek team. Een kantoor met informele sfeer op een mooie locatie 
in hartje Amsterdam. Binnen ons ’Visual Lab’ kun je tijd besteden aan 
een zelf geïnitieerd project. 
We bieden een marktconform salaris en -arbeidsvoorwaarden.

OVER IN60SECONDS
in60seconds ontwikkelt infographics en explanimations. We zijn  
gespecialiseerd in het overbrengen van een complexe boodschap 
in korte tijd. We werken voor veel verschillende opdrachtgevers - 
van overheid tot start-ups en alles wat daartussen zit. We delen ons 
kantoor met zusterbedrijf en  visual consultancy bureau Getting the 
picture. Hiervoor zul je ook werkzaamheden verrichten.

VACATURE COPYWRITER FOR VISUALS

COPYWRITER FOR VISUALS
We zijn op zoek naar een analytische én creatieve copywriter die met 
vlotte pen beeld en inhoud bij elkaar weet te brengen. De teksten die 
je schrijft zijn specifiek bedoeld voor korte animaties en infographics. 
Jouw copy staat soms op zichzelf, maar vaker werkt het eigenlijk al-
leen samen met beeld. Jouw teksten zijn grappig, zakelijk, droevig of 
poëtisch...maar altijd raak. 

JIJ...
• Weet uit bergen complexe informatie de essentie te vangen in 

heldere taal.
• Kan uit verschillende vaatjes tappen. Van zakelijke teksten tot 

dialogen, van instructievideo’s tot interne monologen.
• Ziet beelden bij wat je schrijft. 
• Hebt affiniteit met gesproken tekst. Want jij weet ook: teksten 

horen of lezen... dat is heel wat anders.
• Vindt het leuk in een creatief team te werken.
• Hebt oog voor detail en kwaliteit. Want net dat éne woord kan het 

verschil maken.
• Weet aan klanten goed uit te leggen wat tekstueel wel en niet 

werkt.
• Kan goed omgaan met druk en deadlines.
• Bent woonachtig in of in de omgeving van Amsterdam.
• Bent minimaal HBO- en bij voorkeur WO-opgeleid.
• Bent ten minste 32 uur per week beschikbaar.
• Hebt 0-3 jaar werkervaring.

Bij in60seconds zijn we op zoek naar de beste en meest originele copywriter van Amsterdam. 
Is dit op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom!

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.www.in60seconds.nl

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Stuur ons je gegevens, motivatiebrief en portfolio toe door te 
klikken op onderstaande button. 

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

https://in60seconds.homerun.co/copywriter-mv/apply

