
 
 

Vacature Copywriter/tekstschrijver    
32 tot 40 uur  

Standplaats: Hengelo  
  
  
Ben je creatief met taal en goed in het schrijven van pakkende content? Weet jij als geen ander hoe 
je informatie over onze bedrijven en onze producten omzet in interessante teksten, in een taal die aansluit bij 
onze doelgroep? Weet jij hoe je onze (potentiële) klanten enthousiasmeert waardoor je bijdraagt aan het 
genereren van leads? Dan komen we graag met jou in contact!  

  
Dit zijn wij  
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen 
productielocaties zijn wij fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die 
via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum leveren we straatbakstenen en 
gevelstenen voor de zakelijke markt. Met onze handelsonderneming TuinVisie leveren we tuinmaterialen voor 
de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. En met onze dochteronderneming  
Decor Son produceren we onder andere wanddecoratiematerialen, consumentenverpakkingen zanden 
& siergrinden en zijn we de groothandel voor de DHZ-branche. Binnen ons totale bedrijf werken ruim 300 
medewerkers.   
  
Dit ben jij  

• Je hebt een relevante hbo-opleiding afgerond en minimaal drie jaar relevante werkervaring.  

• Contentcreatie vind je het mooiste wat er is, of het nu gaat om het schrijven van teksten voor onder 
andere websites, mailings, social media of brochures.  

• Je schrijft moeiteloos teksten voor zeer diverse doelgroepen en communicatiemiddelen. Het opstellen 
van een zakelijke werkinstructie wissel je probleemloos af met een vlot berichtje voor social media.   

• Je denkt mee over de invulling van marketingacties en inzet van social media. Met jouw teksten draag 
je bij aan de uitstraling van onze organisatie.  

• Communicatie zit in je bloed. Je bent zowel mondeling als schriftelijk sterk en bent voor iedereen een 
enthousiaste gesprekspartner.  

• Je bent een multitasker en voelt je het meest op je gemak als er meerdere projecten tegelijkertijd op 
je bureau liggen. Je kunt prioriteiten stellen en orde in de chaos scheppen.  

  
Dit is jouw beloning  

• Een nieuwe uitdaging bij een platte organisatie waar je bij iedereen mag binnenlopen.  

• Een creatieve, afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng in een gezellig team 
met zes medemarketeers.  

• De mogelijkheid om opleidingen en vakdagen te volgen om je kennis up-to-date te houden.  

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.   

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere 25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, een 
goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en diverse aantrekkelijke personeelsregelingen).  

  
Zin in een kop koffie?  
Ben jij de enthousiaste, veelzijdige copywriter/tekstschrijver die wij zoeken? Laat het ons weten! Dit kan via  
e-mail aan de afdeling HR: hr@morssinkhof-groep.nl, of telefoon: 074 – 242 60 00. Voor vragen over deze 
vacature kun je contact opnemen met Cris Loohuis, manager marketing & communicatie, via telefoonnummer: 
074 – 242 60 00 of per e-mail: c.loohuis@morssinkhof-groep.nl.   
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