
morgenmakers zoekt morgenmaker!
Morgen vraagt om nieuwe antwoorden op oude vragen, om nieuwe energie in complexe 
maatschappelijke vraagstukken. Morgen vraagt om andere manieren van samenwerken. 
En ook het lef om te experimenteren.

Wij zijn morgenmakers_
morgenmakers onderzoekt en maakt abstracte zaken concreet. Systemen moeten wer-
ken voor mensen en niet andersom. Vanuit die gedachte ontwerpen en organiseren we 
innovatieve processen en events, en gaan we samen aan de slag. Met technische kennis, 
designdenken en een sociaal hart. 

En jij?
Ben jij ook een morgenmaker? Wij zoeken m.i.v. september 2019 versterking voor ons 
team: een jonge enthousiaste starter. Als ontwerper bij morgenmakers heb je een diver-
se baan. Je bent van a tot z betrokken bij het proces: je ontwikkelt nieuwe concepten en 
interventies, maar zorgt er dan ook voor dat het daadwerkelijk gaat gebeuren: handen 
uit de mouwen.

• Je ziet zelf werk en gaat pro-actief aan de slag.
• Je bent efficiënt en georganiseerd: je kunt zelf plannen en inschatten hoe lang je 

met werkzaamheden bezig bent.
• Je hebt een sociaal hart: je deinst er niet voor terug om met (onbekende) mensen 

een praatje te maken.
• Met een gezonde dosis energie kun je mensen bij elkaar brengen.
• Voor een grafisch klusje draai jij je hand niet om vanwege je uitstekende skills in het 

Adobe-pakket.
• Je bent niet vies van ‘met je poten in de klei’.
• Je beheerst de Nederlandse taal: je bent er zo bedreven in dat je ook in staat bent 

grappen te maken.
• Geen 9-tot-5-mentaliteit, flexibele werkhouding.
• Je hebt een opleiding hbo of wo op het gebied van design, creativiteit en/of (sociale) 

innovatie.

En dan?
Wij nemen je op in een energiek enthousiast team en tal van mooie uitdagingen om aan 
te werken. In deze uitdagingen kun jij écht verschil maken voor de mensen voor wie je 
werkt. Je wordt onderdeel van een startend bedrijf met alle dynamiek die daarbij hoort. 
We zoeken iemand 40 uur p/w. We bieden je een half jaar contract met een startsalaris, 
dagelijkse dansmomentjes en een lekkere lunch.

Ben jij die enthousiaste starter, en ga je het liefst morgen aan de slag? 
Wij horen graag van je wie je bent en waarom je bij ons wilt werken! 
Stuur je motivatie en een indruk van je werk/opleiding tot nu toe (cv/portfolio) naar 
info@morgenmakers.nl.

Partyplanning
• Solliciteren kan tot 1 augustus.
• Je krijgt bericht van ons voor 14 augustus.
• Gesprekken vinden plaats op 22 en 29 augustus, houd die dagen vast vrij.
• In overleg zul je in week 37 of 38 bij ons aan de slag gaan.




