Vacature copywriter / storyteller (stagiair/student
- M/V/X)
`Dagvers biedt met gezonde bereide maaltijden een oplossing voor drukbezette
mensen die zelf geen tijd hebben om te koken. We gebruiken zo veel mogelijk
biologische ingrediënten die we indien mogelijk aankopen bij lokale boeren en
producenten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiden de maaltijden
artisanaal. Een duurzame logistieke partner zorgt voor de levering in afhaalpunten of
bij de klanten thuis.
Ons communicatie- en marketingteam verwelkomt met open armen een:
Copywriter / Storyteller
Waar jij jouw tanden in mag zetten
•
•
•
•
•
•
•
•

Storytelling over onze leveranciers, partners, medewerkers en klanten
Schrijven van nieuwsberichten
Schrijven van persberichten
Updaten van websiteteksen
Mee uitwerken van teksten voor folders, POS-materiaal, uitnodigingen, …
Voorbereiden van commerciële e-mailings
Schrijven van wervende en leuke sociale mediaposts
Ondersteuning bij het schrijven van productteksten.

Waar jij een kei in bent
•
•
•
•
•
•

Foutloos Nederlands schrijven
Schrijven van webteksten
Oog voor details
Een luisterend oor en actiegerichte geest
Creatieve ideeën spuien
Ondernemend denken en handelen.

Waar jij over kunt meepraten
•
•
•
•
•
•

Content management
SEO
Mailchimp
CMS (Wordpress)
Sociale media
Gezonde voeding.

Wat je mag verwachten?
• Je ondersteunt actief het communicatie- en marketingteam (contentmanager,
marketingverantwoordelijke, product marketeer).
• Je krijgt ondersteuning van héél het Dagvers-team.

• Je komt terecht in een start-upomgeving waarin je zelfstandig kunt werken.
• Je mag je verwachten aan middagsoep en eerste keuze aan gezonde gerechten.
• Je krijgt een verloning op basis van jouw situatie.
Wat wij van jou verwachten?
• Je kunt je maximaal vier dagen in de week vrijmaken.
• Je bent beschikbaar voor drie tot zes maanden.
• Je hebt ongelooflijk veel zin om Dagvers mee te laten groeien.
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief, cv en enkele voorbeeldteksten naar t o m @ d a g v e r s . o r g .
Heb je vragen? Zelfde adres of 0494 25 08 47. Tot binnenkort?
Bedrijf:
Dagvers cvba
Contactpersoon:
Tom Torremans

