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Vacature: Storytell Rebel
Vanwege de groei van onze House of Rebels zijn wij op zoek naar een storytell Rebel
(tekstschrijver/ copywriter) met minimaal 5 jaar werkervaring. Een echte storyteller met
commercieel marketing hart. Iemand die het juiste verhaal zo overtuigend kan vertellen dat
het uitgebreid wordt gedeeld in de juiste media en dat klanten hier de toegevoegde waarde
van in zien.
House of Rebels is hét PR bureau op het gebied van Beauty, Health en Food. We zijn een
medium-groot persoonlijk PR bureau dat de wensen van onze klanten centraal stelt. Alles
wat we doen wordt gedaan vanuit onze visie: ‘imagine, be creative and stand out’.
Wij geloven dat het verhaal van mooie merken verteld moet worden! Dat wordt jouw
missie. Jij kan dat verhaal nieuwswaardig brengen en weet via welke kanalen je dat het
beste kan doen. Kortom een echte Storytell Rebel.
PR Rebel worden? Hierbij de details:
• Vacature: Storytell Rebel
• Vast dienstverband voor minimaal 20 uur per week
• Locatie: Amsterdam
Werkzaamheden
House of Rebels biedt je een afwisselende en verantwoordelijke functie in een ambitieus en
creatief team. De werkzaamheden zijn verdeeld in new business en bestaande PR en
marketing klanten en bestaan onder andere uit:
• Maken van creatieve én gedegen PR en marketingcommunicatie plannen met
‘imagine, be creative and stand out’ invalshoeken. Conceptmatig kunnen denken is
hierbij belangrijk
• Vertaling van wensen klanten in solide ideeën en samenwerkingsverbanden
• Schrijven persberichten en commerciële uitingen
• Content (tekst) Social Media kanalen klanten
• Leidinggevend aan team Creative REBELS (3 personen)
• Klant rapportages en feedback rondes
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Profiel
• HBO of WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring op gebied
van Marketing en Storytelling
• Je bent een echte concept denker/ storyteller en je hebt ervaring met en een gedegen
kennis van PR en marketingcommunicatie. Je staat er om bekend veel verder te gaan
dan de geijkte communicatie banen.
• Uitstekende communicatie
o Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden
(verbaal, in schrift, presentatie)
o Perfecte beheersing van de Nederlandse taal. Jouw pen is je alles!
o Perfecte beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.
• Happy customer is jouw doel
Je bent een echte relatiebouwer (zowel PR-relaties als met klanten), kan goed luisteren
en dat omzetten in concrete effectieve acties.
• Je hebt de spirit en ambitie als een ondernemer. Daarnaast ben je stressbestendig,
flexibel, resultaatgericht, ambitieus, creatief en initiatiefrijk. Je werkt zeer zelfstandig én
bent een teamplayer. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je weet wat aanpakken is.
• Je hebt affiniteit met én kennis van onze branches Beauty, Health, Lifestyle & Food.
• Je hebt ervaring met het aansturen van zowel interne als externe stakeholders
Je hebt leidinggevende ervaring waarmee je jouw team Creative REBELS effectief kan
aansturen en motiveren
Wat bieden wij
Ervaring in een dynamische, professionele en ondernemende werkomgeving! Je krijgt veel
verantwoordelijkheid, en er is veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Wij bieden je de
kans om je eigen klantenkring op en uit te bouwen en alle facetten mee te krijgen van een
full service PR en marketing bureau.
Interesse?
Are you a true Storytell REBEL en retegoed met tekst? Stuur je C.V. en motivatie met pasfoto
in een mail naar nicoline@houseofrebels.com. En remember: ‘Imagine, be creative and
stand out!’
Nicoline Schipper
House of Rebels
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