Vacature: Freelance Engelstalige copywriter (native
speaker)
Ben jij een ervaren en flexibele copywriter die affiniteit heeft met software? Dan willen we dolgraag
samenwerken met jou. Met creativiteit en energie creëer je B2B-content die je wilt blijven lezen. Wij
hebben als SaaS bedrijf de ambitie en de power om internationaal te groeien. Loop je al warm?
Lees dan snel verder.
Wat je gaat doen?
Heldere webcopy, een goede blog, een grappige oneliner of een effectief persbericht over een
productlancering: iedere tekst die je schrijft heeft te maken met ons werkveld, onze oplossingen en
onze visie op klantcontact. We vinden het daarom belangrijk dat je niet alleen produceert, maar
ook begrijpt wat de functie is van de verschillende soorten content. Daarnaast kom je in contact
met onze klanten om te schrijven over hun succesverhalen (business cases).
Jouw competenties
● Bachelor in journalistiek, media, communicatie of public relations.
● Je spreekt en schrijft vloeiend Engels als je moedertaal (een must) en Nederlands.
● Ervaring in de B2B-sector.
● Affiniteit met de software branche.
● Je communiceert duidelijk.
● Je bent bekend met de terminologie en statistieken van digitale marketing, waaronder ten
minste SEO, SEA, sociale kanalen en Google Analytics.
● Je bent flexibel inzetbaar en mist geen deadlines.
● Je bent betrouwbaar.

Over Saysimple
Hi, wij zijn Saysimple! Sinds 2015 combineren wij messaging software, kennis en data om
traditioneel klantcontact om te zetten in conversaties met waarde. Met ons platform zijn bedrijven
in staat om betere conversaties met hun klanten te voeren, in aantoonbaar minder tijd.
Daarnaast helpen we bedrijven om de klant conversaties centraal in hun bedrijf te plaatsen. Op die
manier ontstaan op klantenservice afdelingen nieuwe omzetkansen.
We zoeken een gedreven collega die ons wil helpen om het Saysimple verhaal van de daken te
schreeuwen! Een greep uit de klanten die geloven in onze aanpak zijn Transavia, Omoda, Banco
Santander, Picnic, Crisp, Corendon, BMW en Danone.

Interesse?
Vind jij Saysimple als freelancer interessant? Vind je het fijn om samen te werken met een jong en
ambitieus team, stuur dan jouw motivatie en CV per e-mail naar hr@saysimple.nl ter attentie van
Nicolette Saad.

