Studentenjob copywriter Nederlandstalig
Als growth marketing agency ondersteunen wij een 40-tal KMO, groot en klein, in het maximaliseren
van hun digitale zichtbaarheid en online rentabiliteit. We willen digitale groei genereren en
versnellen voor onze klanten.
Ons team bestaat uit een kernteam van strategen, projectmanagers en groeimanagers en wordt
ondersteund door een vast team van geselecteerde freelancers en onderaannemers.
We zijn op zoek naar collega's met een sterke interesse en/of ervaring in performance based online
marketing. We werken graag samen met kritische maar pragmatische denkers, mensen die durven
zeggen waar het op staat!
Maar we willen eerlijk zijn! Als nieuwe collega kom je terecht in een high-demanding, dynamisch
team waarbinnen je jouw mannetje/vrouwtje zal moeten staan. Je kan zelfstandig werken, binnen
een afgesproken kader en hebt geen probleem met deadlines, doelstellingen en voortdurende
evaluatie.
Profielomschrijving:
•
•
•
•
•
•

Je kan als student toch al enige relevante ervaring of toegepaste kennis voorleggen.
Je studeert Journalistiek, Communicatie of gelijkaardige opleiding
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, ook schriftelijk.
Teamspirit, een hands-on aanpak en een commerciële mindset zijn key skills die we zullen
afwegen bij onze ideale kandidaat
Startdatum: mid september
Beschikbaarheden: onderling af te spreken. Hierin zijn we zeer flexibel, maar een minimum
aan beschikbare uren lijkt ons wel noodzakelijk om kwalitatief samen te kunnen werken.

What do we offer?
•
•
•

Een uitdagende en relevante werkervaring binnen een power-team in de Vlaamse Ardennen
(Oudenaarde)
Een flexibele bedrijfscultuur (bv. work at home, etc.)
Een competitieve verloning overeenkomstig met leeftijd & ervaring

Onze bedrijfscultuur!
•
•
•

We investeren veel in sfeer en gezelligheid: maandelijkse teamlunch, regelmatig pinten
pakken, teambuilding per kwartaal, etc.
Customer excellence: de klant staat bij ons centraal, wij ontzorgen altijd onze klanten, wat de
behoeften ook zijn
Transparantie: alles is bij ons bespreekbaar, open lijnen, vlakke bedrijfsstructuur

Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en originele motivatiebrief naar info@authority.biz

