Bij Sabel Communicatie helpen we organisaties bij het vertellen van hun verhaal. We worden vaak
gevraagd om de taal (beeld en tekst) en het verhaal van een bedrijf of instelling op te halen,
tot leven te wekken en uit te dragen. Die vraag wordt ons inmiddels zo vaak gesteld

Groei mee!
dat we hiervoor nieuwe collega’s zoeken.

Sabel groeit

Om onze groei in goede banen te leiden, zoeken we de volgende collega’s:

Communicatie-adviseur met gevoel voor proces
Verdiep je je graag in complexe organisaties, onderwerpen en thema’s? Breng jij lijn en structuur
aan zonder star te worden? Verbind je identiteit, reputatie en imago op natuurlijke wijze aan
elkaar? Dan is deze baan op je lijf geschreven. Heb je affiniteit met infra, water en mobiliteit?
Dan valt het helemaal op z’n plek.

Communicatie-adviseur met verhalende kracht
Stap jij onbevangen en onbevooroordeeld elke organisatie in? Word je er blij van als je werk
draait om verandering en verbinding? Geloof je in de kracht van verhalen om organisaties verder
te brengen? Dan zou het goed kunnen dat jij blij wordt van deze baan. Komt vaktaal ‘alignment’
en ‘corporate storytelling’ je ook nog eens bekend voor, dan is dat helemaal mooi meegenomen.

Tekstschrijver met gevoel voor contentstrategie
Schrijf jij net zo lief een impactvolle tweet of Yammer-update als een verhaal van 1000 woorden over
robotisering? Draai jij je hand niet om voor meerdere interviews op 1 dag … over meerdere
onderwerpen? Pak jij op locatie ook direct even die foto mee met je smartphone? Dan pas je
vermoedelijk perfect bij ons bureau. Als je middelenvrij durft te denken en graag meewerkt aan
digitale communicatie en print, worden we nog blijer.

Vormgever die vloeiend beeldtaal spreekt
Vang jij de identiteit van een organisatie in een sprekend beeld? Vertaal jij het verhaal van een bedrijf
naar aansprekende vormgeving? Zorg jij ervoor dat een complexe boodschap visueel eenvoudig
wordt? Dan vorm jij een versterking voor ons team. Als je ook nog eens een eigen beeld hebt van
bijvoorbeeld animatie en video, verwelkomen we je met open armen.

Stagiair op het snijvlak van communicatie en marketing
Ben jij bovenmatig geïnteresseerd in het effect van communicatie? Combineer je het kijken (of
maken ...) van vlogs met het lezen van longreads? Vind je jouw adviesvaardigheid al behoorlijk sterk,
maar sta je wel open om te leren? Dan is een communicatiestage bij ons de plek voor jouw
persoonlijke groei. Heb je ook nog humor, reageer dan nu.

We zeiden het al: Sabel groeit. Als een van deze functies bij jou past,
praten we graag snel met je door. Stuur dan een mail met cv en motivatie
naar patricia@sabelcommunicatie.nl.

Nu al meer weten?
Stuur een whatsapp-bericht naar Johannes van de Bank (0620524198) of
bel 088 227 22 00 en vraag naar Patricia van den Hoek of Michel Giezen.
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