
Jobstudent copywritnn

Over BijlesHuis - HelloProf

Leren is de belannrijkste competente van de 21ste eeuw

Van 10 tot 100 jaar, in een snel veranderende wereld moet iedereen contnn bijleren. BijlesHnis wil iedereen de kans geven om 

individneel te leren van de besten.

BijlesHnis biedt hiervoor via het platorm bijleshnis.be, bijleshnis.nl en helloprof.com toegang tot een netwerk van privé-lesgevers 

voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en voor professionele begeleidingen.

De hoofdzetel is gevestgd in Gent en onze lesgevers zijn actef over heel Vlaanderen, Brnssel en Nederland.

Beschrijvinn

Als jobstndent ga je in het team contentmarketng een dag per week aan de slag voor de website en blog. 

De fnncte bestaat nit de volgende verantwoordelijkheden(

• Schrijven van vlote, overtnigende teksten voor de website, gericht aan zowel stndenten als lesgevers.

• Copy editng, verbeteren en zoekmachineoptmalisate van antogegenereerde teksten en teksten ingezonden door 

externen

• Redacte op de blog( blogs verbeteren en eventneel zelf schrijven

Wie we zoeken

We zoeken een gemotveerde collega met een onfeilbare kennis van de Nederlandse taal, een scherpe pen en een hart voor 

onderwijs. Verder beschik je over volgende competentes(

• Je kan goed om met verantwoordelijkheid en zelfstandin werken en kan evengoed functoneren in team

• Je hebt ervaring met redactewerk en schudt vlote teksten uit je mouw

• Je hebt kennis van SEO of bent bereid je erin te verdiepen.

• Je hebt een commerciële instelling en je beschikt over een stevige porte creatviteit

• Je hebt een zornvuldine aanpak en je behondt het overzicht

• Je hebt een Bachelordiploma Taal- en Leterkunde, toenepaste Taalkunde of Journalistek op zak (of zit in de derde 

bachelor).

• Je bent voor minstens een jaar beschikbaar om voor BijlesHnis aan de slag te gaan.

Wat we aanbieden

• Een leerrijke ervaring voor wie later graag de redacte- of contentsector wenst in te stappen

• Flexibele nren( 1 dag per week zelf te kiezen, eventneel op te splitsen in twee halve dagen. Mogelijkheid tot halfijds 

remote werken. Flexibiliteit tjdens examen- en vakanteperiodes

• Een fijne bijverdienste van €12/n.

• Een plekje in een jong en groeiend bedrijf met een dynamisch team (10+ fijne collega's) vannit hartje Gent

• Een mooie aanvnlling op je cv.

Interesse? Stuur je CV, motvate en een voorbeeld van wat je al neschreven hebt naar 

bean@bijleshnis.be. We kijken uit naar je sollicitatee

mailto:beau@bijleshuis.be
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