AGENCY
Welcome to the agency where ideas and projects breathe fresh air. We are 85 creative & account
management staff and have been providing communication solutions for national and international brands since 1988. Our main agency has a countryside character (in the heart of the HasseltMaastricht-Liège triangle) but is fully connected to the world.
Over the last few years, Strategie has strengthened its expertise via an agency in Brussels and we
have established a flourishing office in Paris. In order to continue servicing our great clients at the
highest of standards, Strategie Agency is looking for talents.

(grenzeloze)

Copywriter NL

over de taalgrens gezocht

*

Je zit vol ideeën en kan ze best uitbeelden met woorden.
Je bent een echt ad-addict 24/7.
Je bent hongerig naar de beste cases van Cannes van online tot radio.
Je zet graag je tanden in een strategie om ze om te vormen tot een ontroerend manifest.
Je draait pas echt op volle toeren als je in team werkt met andere topcreatieven.
Je zoekt steeds het juiste woord om zelfs een long copy te laten schitteren.
Je schrijft headlines waar hoofden zich voor omdraaien.
Je bedenkt radiospots die blijven plakken.
Je surft door alle media heen.
Je bent al 5 jaar goed bezig.
Je spreekt een aardig mondje engels en frans.
Je bent een copywriter.

Je bent wat we zoeken.
We?
Wel dat is Strategie Agency.
We zijn het grootste onafhankelijke bureau over de taalgrens.
We zijn gelegen in de driehoek Hasselt - Luik - Maastricht.
We ontvangen onze mensen iedere dag in een groene omgeving.
We werken met 80 mensen, van strategen tot accounts via webdesigners en AD’s.
We hebben zelfs een ‘poot’ in Parijs.
We hebben bijna alles…

Alleen jij nog.
Heb je interesse? Stuur dan je CV naar jobs@strategie.agency
en je hoort snel van ons.
www.strategie.agency
*Based in Hermée.

