
Kromkommer

Kromkommer brengt Kromme groente weer terug op je 
bord. We willen zoveel mogelijk mensen te bereiken met 
ons verhaal om zo nog meer mensen fan te maken van 
kromme groente. Dat doen we bijvoorbeeld online op 
social media en offline met onze producten en ludieke 
campagnes.

Wat zoeken wij in jou? 

* Een enthousiaste, sociale aanpakker die out of the box 
denkt
* Je hebt affiniteit met de missie van Kromkommer en 
bent gek op kromme groente
* Je kunt goed plannen, bent niet bang van deadlines en 
steekt graag de handen uit de mouwen.
* Je bent creatief en in staat om vanuit een concept een 
vertaling te maken naar concrete uitingen
* Je bent vertrouwd met Twitter & Facebook en bent gek 
op YouTube en Instagram
* Je hebt een vlotte pen en bent niet bang om met 
woorden te stoeien
* Je kunt fotograferen en Indesign, Photoshop en 
Illustrator kennen voor jou geen geheimen
* Je hebt er zin in om voor een langere tijd 
‘Krommie’ te zijn
* Je hebt een relevante 
HBO-opleiding gevolgd en 
staat aan het begin van je 
carrière.

Wat ga je doen?

Jij wordt onze concept & design Krommie! Het is jouw 
taak om te zorgen dat de Kromkommer identiteit 
geoptimaliseerd en bewaakt wordt op al onze uitingen. 
Je maakt en update verpakkingsdesign, bedenkt 
campagnes en hun visuele identiteit en bent
verantwoordelijk voor de contentcreatie voor de social 
media kanalen. Een groot gedeelte van het jaar begeleid 
je een stagiaire die je zal ondersteunen bij je taken.

What’s in it for you?

* Werken in het leukste kantoor van Utrecht midden in 
de stad: de Social Impact Factory
* Onderdeel zijn van een gedreven, enthousiast en 
actiegericht team
* Concrete resultaten; jij bepaalt het gezicht van 
Kromkommer
* Flexibele werktijden en werklocatie
* Een salaris dat (afhankelijk van je werkervaring) ligt 
tussen de 2000 en 2300 euro bruto per maand op basis 
van een fulltime werkweek.

Next step

Is dit dé job voor jou? We ontvangen jouw sollicitatie 
graag zo snel mogelijk maar voor 18 april. In welke vorm 
dat mag je zelf bedenken, maar stuur in elk geval wat 
concrete voorbeelden van je werk mee. 
Mailen kan naar: chantal@kromkommer.com. Voor 
vragen kun je mailen of bellen met Chantal op 
06-47478080. Waar wacht je nog op?!

Is het jouw droom om groente tot leven te laten komen in de kenmerkende Kromkommer

uitstraling? Is het bedenken van nieuwe concepten en ludieke campagnes echt jouw ding?

En is verpakkingsdesign voor jou geen abracadabra? Dan kunnen wij jouw hulp goed

gebruiken om samen met ons van Krom het nieuwe recht te maken!

gezocht: concept &   design 
krommie (fulltime)


