

Schud jij pakkende teksten uit je mouw? En wil je aan een wereldwijd verkocht merk werken? Kom dan onze koffi  e 
opdrinken! En natuurlijk onze marketingafdeling versterken.

Fulltime, Veghel

GEZOCHT:

Je gaat schrijven voor zowel digitale als fysieke (print)
media. Je kunt creatief helemaal losgaan op tekst, want 
je houdt niet van clichés - maar houdt tegelijkertijd 
rekening met  commerciële belangen. Denk aan 
productbeschrijvingen voor webshops, tot aan kekke 
one-liners voor bijvoorbeeld verpakkingen. Je weet 
technische productpecifi caties om te toveren in duidelijke 
taal. Verder ga je  pakkende headlines maken voor 
advertenties in web en print.  Je schrij�  B2B newsletters, 

korte teksten voor social media, langere teksten voor 
catalogi en brochures, met gevoel voor het betreff ende 
medium en de daarbij passende tone of voice. Oh ja en 
alsof dat niet genoeg is: veel daarvan is in het Engels, dus 
vanzelfsprekend beheers je dat op hoog niveau. So make 
your breast but wet!

Iets voor jou of iemand die je kent? Check de volledige 
vacature op  splashdesign.com/vacatures.



 Fulltime, Veghel

Over de functie:
Je gaat schrijven voor zowel digitale als fysieke (print)media. Je kunt creatief helemaal losgaan op tekst, 
want je houdt niet van clichés - maar houdt tegelijkertijd rekening met  commerciële belangen. Denk aan 
productbeschrijvingen voor webshops, tot aan kekke one-liners voor bijvoorbeeld verpakkingen. Je weet technische 
productpecifi caties om te toveren in duidelijke taal. Verder ga je  pakkende headlines maken voor advertenties 
in web en print.  Je schrij�  B2B newsletters, korte teksten voor social media, langere teksten voor catalogi en 
brochures, met gevoel voor het betreff ende medium en de daarbij passende tone of voice. Oh ja en alsof dat niet 
genoeg is: veel daarvan is in het Engels, dus vanzelfsprekend beheers je dat op hoog niveau. So make your breast 
but wet!

Jij bent of hebt: 

� in het bezit van een creatief brein
� enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
� in het bezit van een relevante MBO/HBO opleiding
� inlevingsvermogen in de doelgroep
� interesse in motorrijden / motorsport 
� goed gevoel voor humor

Wat krijg je ervoor terug: 
• Een leuke afwisselende baan met collega’s die ook allemaal motorgek zijn
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je lee� ijd/functie
• Een werkomgeving waarin ruimte is voor ideeën en zelfontwikkeling 
• Jouw werk wordt door duizenden mensen wereldwijd gezien

Klinkt goed? Stuur dan snel je CV met portfolio naar vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant en wie weet tot 
snel!

Om de marketing van Macna naar een hoger niveau te tillen zoeken wij een: 

Over ons:

Splash Design is al jaren een belangrijke speler in de distributie van motorkleding, helmen en accessoires. Met meer 
dan 60 medewerkers zetten we samen toonaangevende merken zoals Schuberth, HJC, Oakley en Airoh in de markt, 
maar ook het in huis ontworpen kledingmerk Macna. Een merk waar innovatie en originaliteit belangrijke kernwaarden 
zijn. Het eigen karakter met deze innovatieve en frisse insteek hee�  eraan bijgedragen dat het inmiddels wereldwijd 
wordt geëxporteerd, sinds kort zelfs direct vanuit eigen vestigingen in Italië en Portugal.

A SPLASH DESIGN BRAND


