Content Cats is een strategisch PRen communicatiebureau dat bedrijven
helpt te connecteren met hun
doelgroepen via de pers, opinion
leaders en ambassadeurs. Onze
klanten zijn duurzame, digitale/tech
innovators: in o.a. health, energie,
finance, building, IT, AI en IoT. We
adviseren +200 start- en scale-ups
en werken voor internationale merken.
We zetten onze klanten in de spotlights
en delen hun ideeën met de rest van de
wereld. Aandacht is goed, impact en
invloed nog veel beter. Daarom helpen
we bedrijven om een ijzersterk verhaal
op te bouwen - hoe gaan ze ons leven
beter, gemakkelijker of mooier maken en dat consistent te vertellen. Om hun
autoriteit te versterken, topprofielen aan
te trekken en leads te genereren.

Om verder
te groeien,
zijn we op
zoek naar een
PR manager.
Wie ben jij?

Wie zoeken we?

Wat hebben we
voor je klaarstaan?

Jij bent een sterke projectmanager, die
communicatieplannen van A tot Z opvolgt.
Je beschikt over een een gezonde dosis
commerciële feeling, je communiceert vlot
en bent een onverbeterlijke taalpurist. Je
bent nieuwsgierig naar de business van
je klant en slaagt erin om die te vertalen
naar nieuwswaardige verhalen. Je begrijpt
de noden en drijfveren van journalisten en
opiniemakers dan ook tot in de puntjes.

● Je hebt minstens 3 jaar op de teller
staan in PR en communicatie.

● Een fijne job met support van je
collega’s en creatieve topfreelancers.

En mocht je dit allemaal nog niet voor 100%
beheersen, dan kijk je ernaar uit om je te
vervolmaken binnen het gedreven team van
Content Cats.

● Je hebt een vlotte pen waarmee je zelf
persteksten schrijft.

● Je spreekt uitstekend Nederlands en
Engels, en trekt heel goed je plan in het
Frans.

● Je hebt inzicht en interesse in het
(sociale) medialandschap. Je weet
wat er gebeurt in de wereld, en je
bent gefascineerd door evoluties en
innovaties in de samenleving.

● Je bent positief ingesteld en beschikt
over de drive om slimme ideeën om te
zetten in concrete resultaten.

● Je staat op de eerste rij bij de nieuwste
innovaties en geniet van alle boeiende
ontmoetingen en opdrachten die
daarmee gepaard gaan.
● Veel vrijheid en verantwoordelijkheid,
en de kans om het bureau mee uit te
bouwen. We leggen de lat hoog - dat
weten onze klanten én de journalisten
- en helpen je het beste uit jezelf naar
boven te halen.
● Een competitief loon.
● Een aantrekkelijke werkplek in de
Beacon, het innovatieve hart van
Antwerpen aan het Eilandje.

Wil jij ons team versterken?
Overtuig ons dan via een mailtje naar Saar Dietvorst, via saar@contentcats.be

contentcats.be

