
Copywriter Duits
Functieomschrijving
Krijg jij de kriebels van kromme zinnen, saaie teksten en 
dt-fouten? Wij ook! Momenteel zijn we op zoek naar een 
copywriter Duits. Tover jij met gemak wervende teksten 
uit je hoed? Ben je creatief, zowel op taalkundig als 
inhoudelijk vlak? Is het antwoord op de vorige vragen 
een volmondige ‘ja’? Perfect! Dan ben jij misschien de 
copywriter die wij zoeken.

Is deze job iets voor jou?
Als copywriter weet jij onze klanten mee te nemen 
in elk verhaal. Je bent naast een echte hondenvriend 
ook een kritische geest en weet alle communicatie op 
een interessante en grammaticaal correcte manier 
te brengen, aangepast aan het medium en volgens 
het beoogde resultaat. Werken met deadlines schrikt 
jou niet af en je bent verder ook een pietje-precies. 
Pünktlichkeit is voor jou vanzelfsprekend en bovendien 
heeft de Duitse taal voor jou geen geheimen! Idealiter 
neem je ook graag andere talen voor jouw rekening.

Binnen onze interne marketingafdeling werk je in 
tandem om alle communicatie correct af te stemmen, op 
te maken en verder op te volgen conform de planning. 

Je denkt proactief mee en anticipeert binnen de Duitse 
markt waar de taal en/of communicatie centraal staat. 
Daarnaast stel je de nodige kritische vragen zodat alles 
duidelijk en gestructureerd kan verlopen, rekening 
houdend met de verwachtingen en met de nodige 
creatieve insteek.

Wat mag je van ons verwachten?

• Een dynamische, voltijdse job binnen een 38 
urenweek in een boeiende sector die in volle  
groei is;

• Een marktconform maandloon aangevuld met 
maaltijdcheques, 

• Ecocheques en een groepsverzekering;
• Enthousiaste collega’s en talrijke knuffels met veel 

plezier uitgedeeld door onze kantoorhonden.

Overtuigd?

Heb je na het lezen van deze vacature zin gekregen 
om bij ons aan de slag te gaan? Overtuig ons dan 
voor een verder gesprek en stuur een mailtje naar 
dieter@transgroom.com met de vermelding: “vacature 
copywriter”.
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