Ben jij onze nieuwe m/v
Senior Acc unt manager?
Geef dan nú een seintje aan saar@contentcats.be

Wie zijn we?

Wie zoeken we?

Wat hebben we
voor je klaarstaan?

Content Cats bouwt bruggen tussen
bedrijven en media. We spitten nieuws
naar boven bij onze klanten, verpakken
dat in heldere en wervende verhalen,
en we delen die met de rest van de
wereld. Geen vluchtige one shots, maar
duurzame communicatie. Elke actie
kadert in een strategie en een plan
dat we opstellen om de reputatie van
de bedrijven waar we voor werken te
versterken. We doen dat nu al voor Start it
@KBC en hun beloftevolle start-ups, voor
Payconiq, voor June Energy, voor AVA,
voor uitgeverij die Keure,…

● Cool cat: je hebt 6 tot 10 jaar op
de teller staan in communicatie
(PR, journalistiek, marketing,…), blijft
rustig als het rondom jou al eens durft
te stormen en schakelt met vertrouwen
een versnelling hoger
● Zelfstandige coach: je kan zelfstandig
werken en met klanten omgaan,
maar je kan ook minder ervaren
collega’s begeleiden én inspireren
● Digital wizzard: je voelt je als een vis
in het water op alle mogelijke sociale
media, en je kan ook al eens een
filmpje monteren of een foto bewerken
● Teksttovenaar: je hoeft geen spellingnazi te zijn (daar hebben we er al genoeg
van), maar je kan wel een wervend
persbericht schrijven, en teksten
beoordelen en waar nodig herschrijven
● Creatief brein: je hebt verfrissende
ideeën, en je voelt ook geen schroom
om die in de groep te gooien
● Nieuwsjunkie: je weet wat er gebeurt
in de wereld, en je bent gefascineerd
door nieuwe evoluties en innovaties
in de samenleving

● Een fijne job in een klein, maar snel
groeiend communicatiebureau.

Om verder te groeien, zijn we zoek
naar een Senior Account manager.
Een communicatiebeest met een neus
voor nieuws en een ontembare drive om
verhalen te creëren. En een kuitenbijter
die niet opgeeft tot journalisten en andere
influencers even enthousiast zijn over die
verhalen als wijzelf.

● Boeiende projecten voor zowel start-ups
en scale-ups als gevestigde bedrijven.
● Veel vrijheid en verantwoordelijkheid,
en de kans om het bureau mee verder
uit te bouwen.
● Een competitief loonpakket.

● Een werkplek in het hart van Antwerpen.
Ben jij onze nieuwe m/v Senior
Account manager? Geef dan nú een
seintje aan saar@contentcats.be

contentcats.be

