
Franstalige contentspecialist 
 

Bonjour! Als jij niet alleen in het Frans denkt en droomt, maar ook schrijft, zoeken we jou. Jij 

bent dan ook niet zomaar iemand, maar een rédacteur publicitaire, iemand die perfect met 

de Franse taal uit de voeten kan. Het liefst is Frans je moedertaal, maar heb je Nederlands 

ook prima onder de knie. Je hebt niet voor niets een talenknobbel, natuurlijk. Je doet niets 

liever dan wervende teksten schrijven en vertalen voor onze Franstalige website. Belt of 

mailt er een Franse klant? Geen probleem, die sta jij moeiteloos te woord. 

 

Dit ben jij: 

- Je hebt hbo-niveau en een feilloos gevoel voor taal 

- Je hebt het liefst al enige werkervaring opgedaan op het gebied van copywriting en 

zoekmachinemarketing 

- Je hebt een zelfstandige en flexibele werkhouding 

- Je hebt een vlotte pen (of in dit geval: toetsenbord) waarmee je foutloos Frans 

schrijft 

- Je kunt ongeveer 16 uur per week komen werken, hetzij op ons kantoor in Barneveld 

of thuis 

 

Dit doe jij: 

- Je schrijft en vertaalt product- en categorieteksten voor onze Franstalige website 

- Je zorgt ervoor dat je teksten SEO-proof zijn, maar tegelijkertijd boeien en origineel 

zijn: dit zie jij als een leuke uitdaging! 

- Je vind het niet erg om af en toe met klanten te mailen of te bellen om het 

verkoopproces zo soepel mogelijk, zonder taalbarrières, te laten verlopen. 

 

Dit zijn wij: 

Je komt te werken bij een vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame 

relatiegeschenken. Producten als Doppers, groeipapier en katoenen tassen brengen we 

online aan de man en vrouw. Met jouw wervende teksten moet dat wel goedkomen! Dit 

doe je vanuit ons gloednieuwe, energieneutrale kantoor in Barneveld, waar we waarde 

hechten aan een goede werksfeer waarin iedereen zich thuis voelt. Greengiving is dan ook 

een groeiend en jong bedrijf waar ruimte is voor initiatief. Kansen om jezelf verder te 

ontwikkelen zijn er genoeg!  

 

Solliciteer! 



Bruis je al van ideeën voor originele teksten? Mail naar florus@greengiving.nl of bel 06 – 

43118400 om een vraag te stellen of direct te solliciteren. Wie weet zien we jou dan straks 

terug in ons team! 
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