
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

zoekt eindredacteur met copywriting-skills 

voor tijdelijke functie 

 

Onze copywriter/eindredacteur kruipt even uit haar pen. Niet omdat ze uitgeschreven is, wel omdat 
ze een baby’tje op de wereld mag zetten. En dat kan onze organisatie misschien minder goed 
bevallen. Want: iemand moet onze teksten schrijven. Iemand moet de puntjes op de i zetten. En 
kromme zinnen rechttrekken. Ben jij de persoon die dat allemaal kan? En ben je binnenkort enkele 
maanden vrij? Ha. Lees dan snel verder. 

 

Wat zal jij allemaal doen? 
• Je versterkt het communicatieteam met je ijzersterke ik-zie-alle-fouten-blindelings-oog en 

wereldberoemde schrijfskills.  
• Je zorgt er als eindredacteur voor dat alle teksten (folders, draaiboeken, webteksten, 

verhalen, Facebook-posts) vlot leesbaar zijn. Dat doe je in samenspraak met onze 
communicatiemanager.  

• Als mr. of mrs. copywrite schud je eigen parels uit je mouw.  
• Je bent creatief en voelt moeiteloos aan met welke stijl je de lezer kan verleiden. 

Wie ben jij?  
• Je hebt een bachelor communicatie / journalistiek (met nadruk op schrijven) of een master 

taal- en letterkunde.  
• Je weet wat een tekst nodig heeft om bij je lezer te blijven hangen.  
• Schrappen schrikt je niet af. Integendeel: je schrapt erop los.  
• Je schept orde in de tekst-chaos, zet vakkundig de puntjes op de i.  
• Je valt niet van je stoel als je de term SEO hoort.  
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.  
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.  
• Je kan goed met deadlines overweg en hebt een kritische blik.  
• Je kan goed overtuigen en je tekstaanpassingen helder uitleggen aan je collega’s? Extra 

punten!  

Wat krijg je van ons? 
• Een uitdagende en afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk actuele en 

inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen.  
• Een prettige en vlotte werksfeer en open bedrijfscultuur.  
• Een gedreven team met een klein tot middelgroot hoekje af.  
• Kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien.  
• Een tijdelijk contract van 1 maart 2021 tot 30 augustus 2021. 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331, bachelorniveau), gratis woon-

werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, GSM-abonnement, flexibele 
arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.  



Euh, maar wie is ‘ons’ eigenlijk? 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond 
te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare projecten. Je kent ons 
misschien wel van de voedings- bewegings- of geluksdriehoek? De Zeker Gezond-app? 10.000 
stappen? Check onze organisatie zeker eens op www.gezondleven.be. 

Interesse? Stuur tegen 31 januari 2021 je sollicitatiebrief met cv (als 1 document in pdf-formaat) naar 
vacature@gezondleven.be met referte ‘CW2021’. Vergeet er niet bij te zetten ‘ter attentie van Linda 
De Boeck, directeur’. Het sollicitatiegesprek en een online proef vinden plaats op dinsdag 9 februari 
2021. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij charlotte.reunbrouck@gezondleven.be 
- 02 422 49 41. 
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