zijn Brandtastic en we staan voor zorgeloos ondernemen zoals bij jou past.
Hi!! Wij
Hi
Samen helpen we ondernemers om op hun eigen manier zichtbaar te zijn voor de juiste klanten.
We staan te popelen om:

EEN ENTHOUSIASTE FOTOGRAAF
aan ons team toe te voegen!

KAN JIJ DIT HELE LIJSTJE AFVINKEN:
creatief •
proactief •
behulpzaam •
zelfstandig •
gedreven •
praktisch ingesteld •
minimaal 3 jaar actief als fotograaf •
gefocust op ondernemers, business •
en/of branding

Dan maak je ons al heel blij!
blij!
ALS JE DAN OOK NOG EENS:
• nieuwe ideeën hebt voor de groei van Brandtastic
• veel kennis hebt over fotografie
• weet hoe het ondernemerschap werkt
• je eigen netwerk wilt inzetten voor Brandtastic
• en lekkere voorraad doorzettingsvermogen hebt
• nieuwe dingen durft te proberen
...willen we je heel graag beter leren kennen!

DIT HEBBEN WE TE BIEDEN!
Brandtastic is in 2020 gestart. We hebben inmiddels een webshop vol handige producten voor ondernemers,
organiseerden ons eerste live event en hebben al veel ondernemers mogen inspireren.
Nu is het tijd om onze vleugels uit te slaan en ons hard te maken voor ondernemen op je eigen manier!
Als je onderdeel wordt van Brandtastic krijg je dit er allemaal bij:
• Een enthousiast team (Grafisch ontwerper Carolien, webdesigner en branding specialist Daphne
en Teksttovenaar Bregje)
• Een toffe uitdaging
• Toegang tot onze connecties en kennis
• Kans om dingen die je zelf niet toepast toch uit te voeren en te doen
• Jouw kennis uitbreiden op het gebied van content, webdesign en grafisch ontwerp
• Lekkere koffie
• Een groeiend inkomen vanuit onze webshop, workshops en events

Denk jij nu: hier wil ik meer over weten?
Stuur dan een mailtje met je motivatie en een link naar je portfolio naar
connect@brandtastic.nl en we nemen contact met je op!

bebrandtastic.nl

