
Wordt jij ook gek door deze spelfout?
 

Dan ben jij de taalgek die we zoeken! 

 
Onze bedrijf loopt als een tierelier, en we hebben grote ambities. Ambities

die nog meer klanten gaan helpen bij duurzame businessgroei. Want dat

wij daarin de beste zijn, daar twijfelen we niet aan. 

Het ontbreekt ons alleen aan tijd om onze kennis toe te passen voor

Gabriëlla Media.  

 

Daarom zoeken we nu een taalgek. Iemand die de dromen van onze

klanten vertaalt in vlekkeloze copy. Een schrijf-ster die iedere keer weer

de puntjes op de i zet en die de SEO-basics kent en toepast.

 

Ons klantenbestand is divers en dat maakt ons werk super afwisselend.

Vandaag productomschrijvingen voor een groot modemerk, morgen een

whitepaper over RegTech en vrijdag een persbericht voor een high-class

escortbureau. 

 

Gaaf toch? Check direct wat we je kunnen bieden!

 



Een freelancer die het liefst op eigen tijden en locaties werkt.

Een zelfstandige werker, die wel graag sociaal is. 

Een schrijver met een vlotte pen, maar die de voorkeur geeft aan

kwaliteit boven kwantiteit.

Een deadline smasher.

Een kenner die weet hoe je verschillende doelgroepen prikkelt. 

Een perfectionist in de Nederlandse taal, en die niet zenuwachtig

wordt van af en toe een Engelse tekst.

Iemand die SEO kent als een afkorting van iets machtigs en niet als

het staartje van die koffiepadautomaat.

Een vaste klant van de lokale toetsenbordenleverancier, want my o

my wat slijten die dingen snel.

twee collega's met bizar goede humor

gemiddeld 8 uren per week vol toffe teksten en SEO-challenges

een uurtarief waardoor jij je echt gewaardeerd voelt 

uitzicht op meer uren en meer moneys

kansen om te ontwikkelen op SEO & copy-vlak

Wie zoeken wij?

 

Wat bieden wij jou?

We horen graag alles over jou, app ons!

 

Gabriëlla: 06-55 13 37 33  |  Nadi: 06-30 74 60 74


