Vestal Communication
zoekt redacteur (M/V/X)
Als strategisch communicatiebureau slagen we erin onze klanten te laten groeien, en wij groeien daarin mee. Daarom
zoeken we een nieuwe collega: een tekstschrijver, long en short copy, die zich in de hoofden van de klant én diens
klanten kan verplaatsen. Iemand die daarnaast goed georganiseerd is, en met ons straf team op één van de mooiste
mijnsites van West-Europa wil werken.
Bij Vestal werken we in de luwte voor nationale en internationale klanten, in thema’s en sectoren als duurzaamheid, farma,
energie, IoT of innovatie. Ons werk kom je tegen op de inhoudelijke pagina’s in de krant en al scrollend door je social media,
maar ook in personeelsmagazines bij vrienden van je, of in je mailbox.
Door onze werking overtuigen we meer en meer klanten, waardoor ons straf team op korte termijn zoekt naar een redacteur
(m/v/x) die ons team versterkt.

Wie we zoeken:

• Iemand die alvast in het Nederlands een sterke
pen heeft en deze op maat van de verschillende
klanten kan gebruiken. Als je dat ook in het Engels
kan, is dat een pluspunt.
• Iemand die mee nadenkt en op een positieve
manier kritische vragen durft stellen om zo altijd
en overal tot de essentie van de zaak te komen.
• Iemand die goed georganiseerd is: we
werken aan véél projecten tegelijkertijd, en
we verwachten dan ook de nodige eigen
verantwoordelijkheid inzake planning en
deadlines.
• Iemand die een perstekst, Q&A, commerciële
mailcampagne of een powerpoint presentatie
kan opbouwen en in detail uitwerken.
• Iemand die past in ons jong en dynamisch team,
open-minded is, het goed voor heeft met de
wereld en een minstens over een behoorlijk EQ
beschikt.

We verwachten:

• Minstens een eerste professionele ervaring in het schrijven van
teksten, al dan niet als redacteur.
• Denk- en werkniveau op minstens bachelor niveau.
• Iemand die ook met collega’s en klanten professioneel kan
communiceren.
• Bereidheid om minstens drie dagen op kantoor
(Be-MINE) te werken.

Wat we bieden:

• Een tof team, op een fijne werkplek
• Een open, positieve werksfeer
• Autonomie en verantwoordelijkheid
• Mogelijkheden tot groei binnen de organisatie.
• Marktconform loon en maaltijdcheques.

Stel je kandidaat
of vraag meer info

peter.claes@vestalcommunicatie.be

