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Tekstschrijver/copywriter (freelance of overeenkomst) 
 
Wij zoeken per direct een allround tekstschrijver/copywriter. Natuurlijk ben je een ster in het 
schrijven van foutloze teksten en een echte woordkunstenaar. Je schrijft vlot en redigeren is 
voor jou geen probleem. Daarnaast werk je graag afwisselend zelfstandig en in teamverband, 
zowel vanuit huis als op locatie. Herkenbaar? Stuur ons dan een e-mail! 
 
Als allround tekstschrijver/copywriter schrijf je (vrijwel) foutloze, pakkende teksten waarbij je rekening houdt met 
doelgroep(en), huisstijl, tone of voice en eventuele marketingstrategieën. Je hebt kennis van en ervaring met SEO 
en je kunt indien nodig conversiegericht schrijven. Het hanteren van verschillende schrijfstijlen is voor jou geen 
probleem en je bent gewend om te schrijven voor diverse doeleinden zoals websites, social, voice-overs, scripts, 
flyers, artikelen en interviews. 
 
Wat jij gaat doen 
Als tekstschrijver/copywriter schrijf je allerlei soorten teksten voor onze klanten, zowel voor online als offline 
mediakanalen. Het is daarom belangrijk dat je crossmediale communicatie goed begrijpt. Jouw teksten kunnen 
inspirerende blogs zijn, posts voor social media, commerciële teksten voor marketing e-mails en (digitale) 
nieuwsbrieven, maar ook teksten voor websites, commercials, voice-overs, folders, artikelen, etc. Daarnaast draag je 
actief bij aan de groei en ontwikkeling van ons bedrijf, bijvoorbeeld dankzij jouw kennis van de markt en door het 
inzetten van jouw eigen netwerk. En je denkt mee over en helpt bij de uitvoering van campagnes voor klanten en 
voor onszelf. 
 
Wie wij zoeken 
Wij vinden het belangrijk dat jij als nieuwe collega een betrokken, representatieve en ervaren tekstschrijver/ 
copywriter bent en dat je een goede en gemotiveerde werkhouding hebt. Andere vaardigheden die jij bezit: 

● Ervaring met schrijven en redigeren van commerciële en creatieve teksten voor online en offline 
platformen; 

● Je beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes. Kennis van Engelse, Duitse en/of Franse taal is mooi 
meegenomen; 

● Je bent klantgericht en je hebt een goed inlevingsvermogen. Je kunt snel schakelen tussen verschillende 
doelgroepen en hun behoeften; 

● Je bent nauwkeurig, positief kritisch, stressbestendig, flexibel en proactief; 
● Je vindt het prima om afwisselend vanuit huis te werken, bij ons in de studio in Den Haag of bij klanten op 

diverse locaties in Nederland; 
● Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
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Wat wij bieden 
● Vrijheid en zelfstandigheid: loondienst is volgens ons niet meer van deze tijd. Werken als freelancer met 

vaste uren per week is daarom zeker mogelijk. Toch bieden we je ook de mogelijkheid tot vastigheid en 
zekerheid, afhankelijk van wat jij wilt;   

● Een afwisselende en veelzijdige baan met veel eigen verantwoordelijkheid binnen een creatief en 
dynamisch mediaproductiebedrijf; 

● De mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling en meegroeien binnen het bedrijf (successen delen we 
met elkaar); 

● Werk voor in ieder geval 24 uur per week; 
● Flexibele werktijden en tijd- en plaatsonafhankelijk werken; 
● Een goed bereikbare werkplek in Plaspoelpolder (omgeving Rijswijk/Den Haag) met lunch, ontspanning, 

gave studio en leuke collega’s; 
● Goed salaris en secundaire voorwaarden (in overleg met jou, mede op basis van ervaring en 

mogelijkheden).  

Wie wij zijn en wat wij doen 
RVG Productions is een allround mediaproductiebedrijf in de omgeving Den Haag. We hebben een klein en 
getalenteerd team, waarbij iedereen een eigen specialisme heeft. Bij ons werken fotografen, videografen, 
animatoren, designers, copywriters en andere creatievelingen. Al deze RVG’ers hebben als missie om de wereld een 
stukje mooier te maken door het bedenken, maken en vertellen van verhalen. Dit doen we voor kleine en grote 
bedrijven en voor stichtingen en goede doelen. Allemaal houden we van kwaliteit, hard werken en plezier maken. 
 
Enthousiast? 
Als het je leuk lijkt om als tekstschrijver/copywriter voor ons aan de slag te gaan, stuur dan je motivatie, cv en een 
voorbeeld van jouw schrijfwerk naar RVG Productions: marjanne@rvgproductions.nl.  
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