
De Projectinrichter is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van projectinrichting in Nederland. Met ruim 250 
merken in ons portfolio realiseren we dagelijks een toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en inspirerende werkomgeving 
in opdracht van architecten, projectbureaus en andere zakelijke klanten.  

Ben jij een enthousiaste copywriter? Heb jij zin om onze website naar een hoger plan te trekken? Misschien ben jij dan 
onze nieuwe:

Wat mag je van ons verwachten?
We zijn een snel groeiend bedrijf. Jij krijgt je eigen 
verantwoordelijkheid in een omgeving met prachtige 
uitdagingen en kansen om je verder te ontwikkelen. 

Je krijgt een heerlijke werkomgeving in onze splinternieuwe 
Worklife Centers in Oostzaan en/of Rotterdam, met gezellige 
collega’s en gezonde lunches (inclusief ping pong!). En ook 
thuis moet je fijn kunnen werken dus een goede thuiswerkplek 
zien wij als basisvoorwaarden. Daarbij passen verder 
uitstekende arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om door 
te groeien.

Sta jij na het lezen van deze vacaturetekst te popelen om 
kennis te maken en bij ons aan je nieuwe uitdaging te 
beginnen? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: 
Sarah@deprojectinrichter.com

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Sarah Schiffer
(06-10132374)

We spreken je graag!

Ontdek onze Worklife Centres in Oostzaan, 
Bergeijk, Groningen en Rotterdam.
www.deprojectinrichter.com

Dit past bij je:
• Je kunt je creativiteit kwijt in het schrijven van verschillende soorten content (blogs, referenties, artikelen).
• Je gaat graag aan de slag met het verbeteren van onze SEO positie.
• Van structuur en ‘alle puntjes op de i’ word je blij.
• Je haalt plezier uit het beheren & verbeteren van de website.
• Op zijn tijd duik je in de data van Google Analytics om met analyses aan de slag te gaan.
• Je bent enthousiast & leergierig en je werkt graag samen in een team.

Dit ben jij:
Van nature ben je een schrijver. Zonder moeite verzamel je informatie en maakt daarvan een commerciele tekst. Je bent 
creatief en vindingrijk om zo content te maken die prettig leest én geschikt is voor SEO. Naast het creëren van content 
haal je ook voldoening uit het structureel verbeteren & aanvullen van onze website, waarbij je zelf geen techneut hoeft 
te zijn, maar wel snapt hoe je in een CMS-systeem je weg kan vinden. 

Je werkt samen met de creative marketing manager en de social media specialist aan de lange termijn visie van de 
website en de marketing positionering van De Projectinrichter. Ervaring in de interieurbranch is geen must, wel fijn als 
je blij wordt van goed ingerichte werkomgevingen; dat worden wij ook!

Online content marketeer 
Regio Amsterdam en/of Rotterdam
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