
Content(e)
copywriter

AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die ernaar streeft elk moment in het 
leven van de klant uniek te maken. En dit zowel online als offline in één 
van de 50 winkels. Of het nu gaat over een geboorte, een communie, 
een verjaardagsfeest, de schooltijd of een knutselmoment, met AVA 
wordt  het nog net iets unieker. Ook op de B2B-markt wenst AVA zich 
online en offline verder te ontwikkelen. 

Om dit hybride model te ondersteunen, zoeken we voor de afdeling 
marketing in het hoofdkantoor in Temse een: 

www.ava.be
@AVAmoment

• Een afwisselende, boeiende en uitdagende job in een financieel gezond bedrijf met een leuk assortiment.
• Een job binnen een enthousiast en dynamisch team.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• De kans om mee te bouwen aan het succes van AVA.
• Opleidingen om van je missie een succes te maken.
• Je werkt nauw samen met je AVA-collega’s en externe partijen.
• Een aantrekkelijk salaris en een interessant pakket extra legale voordelen.

Voor onze marketing afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die inspirerende teksten schrijft voor 
onze klanten. Je volgt de content marketing kalender nauw op, schrijft de passende content en geeft ook zelf 
input. Je werkt nauw samen met de andere content copywriter.

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per e-mail met als 
onderwerp ‘content copywriter’ naar hr@ava.be.

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?

•    Je schrijft wervende teksten voor onze creatieve klanten, een eerder vrouwelijke doelgroep, die inspiratie                              
  zoeken doorheen alle grote en kleine momenten in hun leven. 
•    Je denkt mee om nieuwe invalshoeken te vinden om content te brengen.
•    Je stelt de klant centraal en je teksten vormen een dialoog met de klant.
•    Je hebt een vlotte pen en je verwerkt elegant SEO in je teksten.
•    Je gidst de klant doorheen de website naar de juiste content. Je houdt rekening met de navigatie en stemt af                                  
  met het product content team. 

Content(e) copywriter (m/v)

•    Je genoot een hogere taalopleiding met Nederlands en Frans of bent gelijkwaardig door ervaring.
•    Je bent Nederlandstalig en je bent nearly native in het Frans.
•    Of je bent Franstalig en je bent nearly native in het Nederlands.
•    Je wordt blij van communicatie, marketing en taal.
•    Je beheerst de direct marketing technieken voor copywriting.
•    Je hebt redactionele ervaring.
•    Je hebt conceptuele en creatieve inhoudelijke ideeën.
•    Je weet dat tekst en beeld samengaan en je kiest zelf het beeld dat bij je content past.


