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Tof dat je interesse hebt! Nog even de context van de rol:

‘Wij weten goed wat creativiteit voor ons betekent en met welke ideeën we blij zijn maar
komen handen tekort om zelf de teams aan te sturen, op te leiden en het proces door te
ontwikkelen.

Daarom zoeken we een ervaren persoon die de verantwoordelijkheid wil dragen voor het
creatief domein: de visie op creativiteit verder ontwikkelen, kwaliteit waarborgen, het proces
verbeteren en het team begeleiden, opleiden en uitbreiden.’

Wat houdt dit precies in?
● Afvangen van briefings bij klanten
● Voorbereiden en begeleiden brainstorms
● Inhoudelijk meewerken in conceptontwikkeling
● Reviewen en bijsturen in conceptontwikkeling
● Conceptbewaking richting productie
● Begeleiden en aansturen van meerdere creatieve teams
● Opleiden en uitbreiden van creatief team
● Creatief proces doorontwikkelen

Aan wat voor iemand denken wij?
● Ademt creativiteit en heeft hier een duidelijke visie op
● Komt met gemak tot de kern van een probleem
● Heeft een groot empathisch vermogen en voelt aan hoe anderen zich voelen voordat

zij het zelf doorhebben
● Begeleidt met veel plezier en geduld teamgenoten
● Werkt graag zowel aan het bedrijf als in projecten
● Zorgt voor energie en krijgt met gemak een volle zaal mee op ideeën
● >4 jaar werkervaring (maar laat je hier vooral niet door tegenhouden)

Wie zijn wij?
● Vinden mensen belangrijker dan bedrijven
● Geloven dat niets onmogelijk is
● Geven je de volledige vrijheid om je werk in te vullen zoals jij wil
● Bieden alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Solliciteren?
Stuur een mail naar Daniëlle Groenewald met daarin jouw motivatie en portfolio op
mensen@tosticreative.com.

We ontvangen jouw sollicitatie graag per e-mail vóór 7 juni 2021. Uiterlijk 18 juni krijg je een
reactie van ons per e-mail. Gesprekken voeren wij in de weken daarna.
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