
 

 
 
BIOSANO is een snelgroeiende groothandel biologische voeding, dranken, cosmetica en 
zaadgoed.  Het bedrijf is gelegen te Wommelgem.  Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als 
foodservice.  Biosano wil in het segment biologische voeding uitgroeien tot één van de leidende 
groothandels in België. Daarom zijn wij op zoek naar een  

Copywriter/medewerker webshop 
Zit inspirerend schrijven in je bloed en heb je interesse in biologische voeding, gezondheid, ecologie, 
duurzaamheid en een lekker biertje? Aarzel dan niet, en kom ons sales-en marketing team 
versterken. 
 

UW FUNCTIE 

• Je beheert onze catalogus zowel op papier als online voor onze nieuwe B2B en B2C webshop 
en zorgt ervoor dat deze steeds up to date is.  Bij alle artikelen horen inspirerende 
omschrijvingen, productkenmerken, aantrekkelijke foto’s.  Dank zij jouw overtuigende 
teksten, spoor je de klant aan om onze producten aan te kopen.  

• Je verzorgt van A tot Z (tekst, beeld, opmaak, planning) inspirerende nieuwsbrieven via 
Mailchimp voor het lanceren of in de kijker zetten van producten.  

• Je streeft naar het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de teksten die correct 
weergeven hoe wij ons onderscheiden in de markt. 

• Je hebt ook kennis van SEO en SEA.    
• Ben je ook in staat om grafisch de mooiste ideeën en designs uit te werken voor onze 

webshop en het opmaken van POS materiaal, dan is dit een pluspunt. 
• Je werkt mee aan huisstijl en aan online marketingstrategie, en aan het beheren van onze 

social media kanalen. 
• Je volgt evoluties in copywriting zowel naar klantenverwachtingen als ook naar SEO 

optimalisatie. 
• Je werkt samen met ons sales – en marketingteam met een sterke nadruk op 

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 
• Creëren, behouden en verhogen van klantentevredenheid is jouw dagdagelijkse missie! 

UW PROFIEL 

• Je bent een echt schrijftalent en  beschikt over een uitermate vlotte en foutloze pen in het 
Nederlands. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.  Kennis van het Frans is welkom. 
• Je hebt ervaring met copywriting en met het beheren van webshops. 
• Je vindt het leuk om in een klein team te werken. 
• Je hebt een goede kennis van Mailchimp.  Kennis van Magento, Wordpress, Sana, Navision 

of Indesign is welkom of heb je de skills om snel aan te leren. 
• Je bent pragmatisch communicatief, ondernemend en oplossingsgericht ingesteld. 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende vol- of deeltijdse job binnen een klein en gedreven team waar iedereen 
meewerkt aan  met een ‘work hard, play hard’-mentaliteit. 

• Een inspirerende werkomgeving en een aangename werksfeer met een flexibel uurrooster. 
• Een salaris in functie van je kennis/ervaring, aangevuld met een uitgebreid pakket extra-

legale voordelen. 

Wil je graag werken in een jonge KMO waar jouw mening telt? Waar je kan meedenken en 
meegroeien? 
Solliciteer dan snel en stuur je CV met foto naar  vacature@biosano.be  
Bij vragen over deze vacature kan je ook terecht bij Linda Bertels  03/613.23.92 
 

Voor meer bedrijfsinfo: www.biosano.be 
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