VACATURE TEKSTSCHRIJVER ( JUNIOR )

Wat houdt de functie in?

Het betreft een ondersteunende functie met
uitdaging, variatie en ruimte voor meedenken.
Je werkt in een enthousiast en slagvaardig
marketingteam met 4 collega’s met een vooruitstrevende reisorganisatie als werkgever. De junior
tekstschrijver ondersteunt de marketing afdeling
op het gebied van het vertalen van productinformatie naar klantgerichte content en verwerkt
deze in de daartoe aangewezen mediakanalen
waaronder website, eigen datasystemen, klantdocumentatie etc. De nadruk hierbij ligt op het
opstellen van wervende teksten.

Deze functie vereist van jou:

• Creativiteit in het schrijven van originele
teksten voor verschillende, hoog opgeleide
doelgroepen. Je beheerst verschillende tekststijlen voor website, e-nieuwsbrieven, blogs,
direct-mails etc
• Je hebt een uitstekende kennis van de
Nederlandse taal. I.v.m. vertalingen is het zeer
wenselijk dat je een goede beheersing hebt van
de Engelse taal.
• Je beschikt over redactionele kwaliteiten zoals
het afnemen van interviews en hebt ervaring in
redigeren van teksten
• Je vindt het leuk om creatief mee te denken
over de invulling van klantvraag en productaanbod.
• Ervaring met SEO-teksten schrijven is een pré
• Reiservaring met ITG bestemmingen is een pré
• Afgeronde HBO opleiding in de richting
journalistiek/marketing/communicatie

• Samenwerken door een actieve bijdrage te
leveren aan een gezamenlijk resultaat
• Zelfstandig je werkzaamheden kunnen
organiseren binnen de gestelde deadlines
• Flexibiliteit, het vermogen om snel te kunnen
schakelen en effectief te blijven presteren

Ons aanbod

• Een leuke baan in een dynamische werkomgeving (zie ook www.itgcompanies.nl)
• Dienstverband voor 36-40 uur
• Startdatum in overleg (bij voorkeur z.s.m.)
• Salaris, 25 vakantiedagen, vakantiegeld,
reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en
aanvullende personeelsvoordelen;
• Standplaats ’s-Hertogenbosch
• Eigen inbreng en verantwoordelijkheden;
• Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
• Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur

Reageren
Ben jij een taalkameleon met een verfrissende schrijfstijl en spreekt het je aan om in de reiswereld te werken? Stuur dan je motivatiebrief, cv en
indien beschikbaar voorbeelden van eerder geschreven teksten naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Over ITG Companies BV
De International Travel Group in ’s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van
Nederland. De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers onvergetelijke ervaringen te bieden.
Onze collega’s richten zich in alle processen volledig op ‘customer intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid.
Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel uitmaken van deze
energieke wereld!

