
CREATIEF ONTWERPER | SPECIALIST SOCIAL MEDIA

`Wij kijken graag vooruit`

Durf jij net als wij, nieuwe stappen te zetten, baanbrekend aan de slag te 
zijn, de wereld te ontdekken en jezelf uit te dagen? 
Reageer dan op onderstaande vacature en overtuig ons juist niet voor het 
bekende te durven kiezen. 

Wie zijn wij?

Knoop b.v. in Tynaarlo (Dr.) is een internationaal georiënteerd en 
duurzaam bedrijf, dat al jaren prachtige natuur- en waterbouw 
projecten in Nederland uitvoert. Daarnaast ontwikkelt, bouwt en 
verkoopt Knoop b.v. onder de naam Waterking b.v. (dochterbedrijf )  
am�bische graafmachines wereldwijd.  

Binnen Knoop b.v. zijn we op zoek naar een:

Creatief ontwerper / specialist social media (0.4 – 0.6 FTE)

Als creatief ontwerper / specialist social media val je rechtstreeks 
onder de bedrijfsleider. Je geeft invulling aan het beleid  
met betrekking tot de beeldvorming van onze bedrijven, in brede zin: 
website, logo’s, beurzen, digitale brochures, social media, en meer. 

Je bent verantwoordelijk voor:

• Creatieve teksten schrijven (Seo/Sea technisch)
• Het beheren van meerdere websites
• Het bewerken van foto’s en �lms
• Het bewaken van de uniformiteit van het beeldmateriaal
• Het maken van �lms en foto’s 
• Het bijhouden van de Touche Table presentatie



Wat zien we graag in jou terug? 

• Taalkundig HBO niveau, Nederlands en Engels
• Ervaring in het bewerken van promo�lms voor social media en beurzen
• Invulling kunnen geven aan het beleid, met veel eigen inbreng
• Creatieve doorpakker
• Accuraat
• Ervaring met Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, MS O�ce Publisher en Excel

Wat bieden we jou?

• Onderdeel uitmaken van een innovatief, duurzaam en internationaal georiënteerd bedrijf
• Het `wij` gevoel
• De mogelijkheid jezelf nog verder te ontwikkelen
• Begeleiding en klankbord van de huidige marketing medewerker
• Flexibiliteit in werkdagen en werkuren
• Je wordt ingeschaald conform CAO Klein Metaal

Hoe gaan we verder?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, of de procedure, kun je contact opnemen met Stephan Timmer, operationeel 
bedrijfsleider, telefoonnummer: 0592-559385, of via; s.timmer@knoopnatuurenwaterbouw.nl. De procedure loopt tot de meest 
geschikte kandidaat gevonden is.

Wil je graag meer informatie over het bedrijf, de werkzaamheden en projecten? 
Wees vooral nieuwsgierig en kijk op: www.knoopbv.nl 


