
Senior
Creative
[ M/V | (full time) ]

Dit is je kans om de echte creatieve regie te hebben van begin tot 
eind. Bij Norvell Jefferson word jij verantwoordelijk voor het idee én 
de uitvoering. A tot Z. Alles wat jij kan verzinnen en verkocht krijgt, 
zal jij ook het levenslicht kunnen laten zien.

De functie

Je vertaalt (complexe) inhoudelijke communicatie 
vraagstukken naar creatieve concepten, verhalen en 
positioneringen

Je bepaalt welke kanalen en welk type content bij het 
concept en de klant past, en dit vertaal je naar social media, 
digitale uitingen, video, events, grafisch etc.

Je geeft visueel een eerste aanzet voor het concept en bent 
betrokken bij de uitwerking hiervan met een team

Je hebt een scherpe pen en schrijft taglines, short copy, 
creatieve voorstellen, scripts en je hebt de regie bij (kleinere) 
foto- en filmproducties

Je zet spraakmakende presentaties in elkaar en je pitcht je 
eigen concepten met overtuiging

Je maakt een plan van aanpak, briefing en debriefing

Je werkt nauw samen met creatieven, project- en 
accountmanagers en begeleidt productiecollega’s en 
freelancers 

Je bent creatief volledig betrokken bij het proces en hebt de 
kwaliteit in de hand onder leiding van onze Creative Director 

Pre: Je bent bekend met de mediawereld en welke kanalen 
het best ingezet kunnen worden

Pre: Je hebt ervaring met digitale activatie

Wie zoeken wij

Je hebt ongeveer +5 jaar ervaring als allround creatief bij 
een bureau

Je hebt ervaring met het oppakken van complexe 
vraagstukken voor internationale accounts

Je bent allround en digital/social minded

Je hebt gevoel voor design en je bent conceptueel, 
inhoudelijk en strategisch sterk

Je hebt ervaring met geïntegreerde uitingen en je hebt 
een portfolio met concepten (schetsen) die dat aantoont

Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse en 
Engelse taal (spreken en schrijven)

Pré: Je hebt ervaring met Adobe Photoshop,  
Illustrator en InDesign

Pré: Je hebt kennis en ervaring met producties (film, 
foto, digitaal) en het begeleiden van freelancers op 
producties

Pré: Je hebt een rijbewijs en/of eigen auto

GEZOCHT!

Over 
Norvell Jefferson

Imagination around your needs! Dat is één van onze kernwaarden 

als ‘Creative Agency’. Wij dragen zorg voor zowel concept en 

strategie, als voor productie en activatie. We zijn een internationaal 

georiënteerd bureau en gehuisvest op een inspirerende innovatieve 

plek in Amsterdam. We hebben een open organisatiestructuur en 

collega’s bij wie je je vast meteen thuis voelt. De werksfeer is informeel 

en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling on the job. 

Projecten variëren van film, fotografie, animatie, digitale producties 

(sites, e-brochures, apps, VR, sales presentaties) en grafische uitingen 

(zoals infographics en print collateral) tot geïntegreerde campagnes, 

event invullingen en (re)branding projecten.

Wat 
bieden wij

Veel ruimte voor zelfontwikkeling, een marktconform salaris, MacBook 

en een thuiswerkdag. Dit alles in een zeer prettige omgeving met 

leuke collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld 

sportfaciliteiten en je je kunt laten inspireren door de vele events. 

We work hard, we play hard. Not convinced?

CHECK ONZE INSTAGRAM!

Interesse?
Stuur je CV en motivatie (dat mag ook in video) naar 

Martijn Veldhuijzen van Zanten: m.vvz@norvelljefferson.com

Mocht je eerst vragen hebben over de rol, stel die dan gerust.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AMSTERDAM
info-nl@norvelljefferson.com

+31 20 209 33 52

https://www.linkedin.com/company/norvell-jefferson_2
https://www.facebook.com/follow.norvelljefferson/
https://www.youtube.com/channel/UC3bjhzxymyV6s15ybGYTXzw
https://www.instagram.com/norvelljefferson/
https://twitter.com/follownorvell
https://www.instagram.com/norvelljefferson/

