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JOIN THE TEAM

Ben jij die buitengewone creatieve aanpakker
met een liefde voor storytelling en het maken van
mooie plaatjes? Dan hebben wij dé perfecte
bijbaan voor jou!

 
 Hoe klinkt dit?! 

Samen met ons team bespreken we onze outdoor breaks
van het weekend, we wisselen toffe ervaringen en tips
met elkaar uit, want tja.. ook in het weekend zitten wij
natuurlijk niet stil. Met veel energie schakelen we over
naar de buiten breaks die op de planning staan. Jij slaat
hier als creatieve content creator gelijk op aan en weet
binnen no-time een creatief social plan te maken. Jij
weet hoe content aansprekend en goed zichtbaar wordt
voor onze doelgroep en neemt deze kennis mee in het
schrijven van inspirerende blogs of het maken van
aansprekende content. 

Word jij blij van creatieve content en heb jij verstand van
de laatste ontwikkelingen? Vind jij het leuk om jouw
creatieve plannen óók zelf uit te voeren en zelf aan de
slag te gaan met het schrijven van aansprekende
verhalen en het maken van toffe beelden? 

 
 
 

Lijkt dit je wat?
Laat ons dan op een creatieve

manier, passend bij Dutch
Outdoors, weten waarom jij
graag voor ons aan de slag
wilt en wie weet drinken wij

snel samen een kop koffie uit
onze echte Dutch Outdoors

mok op een toffe en
inspirerende plek! 

 

Een leuke, open en inspirerende
werkomgeving.
Bouw en groei mee in een bedrijf
en team in opbouw.
Een geweldige community,
bestaande uit buitensport
liefhebbers.
Je komt op mooie plekken, buiten
en je bent ook nog eens lekker
sportief bezig!

 


