Too Good To Go zkt. Student Copywriter & Talenwonder
Too Good To Go is een app die gelanceerd werd in januari 2016 en zich inzet voor het bestrijden
van voedselverspilling. Dit doen we door restaurants en winkels te helpen hun overtollige
voedsel te verkopen in plaats van weg te gooien. Onze gebruikers kopen dat eten in de app,
gaan het lokaal ophalen en genieten ervan te weten dat ze voedsel, geld én de planeet aan het
redden zijn!
De magie van Too Good To Go is zich razendsnel aan het verspreiden over Europa met
ondertussen meer dan 3,5 miljoen maaltijden over 8 landen heen gered. En we zijn blij om te
kunnen zeggen dat sinds onze start dit jaar we ook in België razendsnel aan het groeien zijn!
Daarom zijn we nu op zoek naar een parttime Copywriter om ons team te vervoegen en te
zorgen dat onze boodschap in drie talen schittert.
Copywatte?
-

1 à 2 dagen per week ben je vrij (op flexibele uren in samenspraak) om in ons kantoor
te Gent aan de slag te gaan onder begeleiding van onze Marketing Manager.
Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van de copy in FR, NL en ENG voor onze
partners, website, social media,…
Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van persberichten.

Waarom ben jij de pen voor de job?
-

-

Je schrijft vlekkeloos in drie talen (FR, NL, ENG). Vooral je Frans zou zelfs Carla Bruni
doen zwijmelen…
Je bent een creatief talent. Je vrienden hebben soms een pauze nodig van je
onuitputbare woordmopjes. Je passie voor talen is voelbaar. Simpelweg: Je houdt van
schrijven en zou al eens stiekem durven beweren er best goed in te zijn.
Je bent geprikkeld door marketing en wordt helemaal warm van het idee je passie te
wijden aan de kunst van de overtuiging…
Je staat achter onze missie en hebt zin om deel uit te maken van een idealistische, jonge
bedrijfscultuur met veel vrijheid en doorgroeimogelijkheden!

Klinkt het als muziek in de oren? Stuur dan een mail naar ivandenbogaert@toogoodtogo.be
met je CV, creatieve motivatiebrief én een vlotte vertaling in het Frans van deze vacature.

