Copywriter ZOO Antwerpen/ZOO Planckendael
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescentrum.

•

Je verwoordt de verhalen van de KMDA en al haar verschillende merken (ZOO Antwerpen, ZOO
Planckendael, ZOO Serpentarium, Elisabeth Congres Center). Je verspreidt de verhalen via
verschillende kanalen, off- en online waaronder persteksten, magazines, brochures, sociale media, sales
campagnes en nieuwsbrieven.

•

Je schrijft zowel voor het algemene publiek als voor de bedrijfs- en congreswereld.

•

.Je doet research. Je verzamelt en filtert informatie en maakt er een mooi verhaal van. Je zoekt passende
beelden (foto/video).

•

Je ondersteunt het communicatieplan van de KMDA. Je werkt digitale nieuwsbrieven uit, je schrijft
voor pers- en marketingcampagnes.

•

Je volgt de sociale media op. Je plaats regelmatig nieuwe berichten en reageert waar nodig met de
nodige professionaliteit en klantvriendelijkheid.

•

Je maakt praktische afspraken en begeleidt journalisten, fotografen en/of tv-ploegen.

PROFIEL
•

Je hebt ervaring als copywriter.

•

Je beschikt over een doorgedreven taalkennis (Nederlands, Frans, Engels), didactische vaardigheden,
perfecte spelling en algemene fijne taalgevoeligheid.

•

Je hebt kennis van bedrijfscommunicatie.

•

Je hebt kennis van sociale media.

•

Je hebt kennis van fotografie en video opnames.

•

Je bent flexibel qua werkuren. Je hebt geen probleem met occasioneel weekendwerk.

•

Indien je kennis hebt van de werking van dierenparken en/of van de congreswereld zijn dit bijkomende
pluspunten.

AANBOD
•

Je werkt voltijds met een contract van onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een boeiende job in een unieke groene omgeving.

•

Je werkplaats is aan het Centraal Station te Antwerpen en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer. Er is parking voorzien indien je met de wagen komt.

•

Naast loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100% terugbetaling
openbaar vervoer of fietsvergoeding) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met
betrekking tot het bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse ? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen.

