
Vacature
Happy Product
Content Creator

A job filled with
happy moments

� Een gevarieerde job in een financieel gezond bedrijf

� Vriendelijkheid, creativiteit en service zijn onze troeven

� Betrokken collega’s die samen met jou willen groeien

www.ava.be
@AVAmoment

Wel, we zoeken iemand die eigenlijk gisteren al wou beginnen bij AVA.

AVA groeit en jij zoekt een leuke job, dan zitten we al meteen op hetzelfde spoor. 
Werken bij AVA dat is dagelijks een portie positieve vibes voor de klanten, voor je collega’s, voor de producten 
en voor jezelf. Ieder moment is uniek en vraagt jouw kennis en creativiteit. Denk maar aan een communie, een 
geboorte, een huwelijk, een mooie feesttafel of zelfs een bureau inrichten. Elk moment nog mooier maken, 
dat is waar het om draait. Groei samen met AVA en start een avontuur boordevol afwisseling, want ook de 
dagen bij AVA zijn uniek.

Stuur dan je CV naar hr@ava.be. Wij kunnen niet wachten om je te ontmoeten.

� Wat je allemaal kunt en gaat doen

� Wat je ervoor krijgt

� Wie wij juist zoeken?

� Solliciteren?

Vacature: Tweetalige Product Content Creator 

• Schrijven is je ding: je schudt wervende teksten uit je mouw voor een waaier aan producten op ava.be. 
• Je hebt ervaring binnen de online wereld en je surft mee met de laatste e-commerce trends.
• Naast een tof tekstje voor de producten doe je ook aan cross- en upselling.
• Je beheert de navigatie en de filtering van de webshop.
• Excel heeft nauwelijks geheimen voor je.
• Je bent fan van AVA.
• Je hebt zin om onze producten op de webshop nog meer inhoud te geven.
• Je bent een enthousiaste teamplayer die graag samenwerkt met andere afdelingen om op zoek te naar  
 de juiste content.
• Je bent administratief sterk, communicatief en vindingrijk.
• Je bent Nederlandstalig en schrijft heel vloeiend Frans.

• Een happy job in een Belgisch familiebedrijf met een hart voor hun werknemers.
• Een grondige opleiding van het productassortiment.
• Ons volle vertrouwen vanaf dag 1.
• Een vast contract van 28 of 36u of een freelance contract.
• Bij full time krijg je tot 32 dagen verlof #worklifebalance
• Topcollega’s die graag met je samenwerken.
• Jobzekerheid. Want AVA blijft maar groeien en dat al meer dan 65 jaar.


