
Communicatiebureau Link Inc zoekt  

Enthousiaste copywriter met digitale marketingskills 

Wie is Link Inc? 

Doelgroepen raken en in beweging brengen. Organisaties scherper profileren. Dat is 

communicatiebureau Link Inc. Onze klanten zijn vooral social profitorganisaties, overheden en kmo’s. 

Van strategie tot campagne: samen met onze klanten leggen we de juiste stukken van de 

communicatiepuzzel. Meer op www.linkinc.be 

Om onze groei te kunnen bestendigen zoeken we een straffe copywriter met digitale marketingskills. 

Wie ben jij? 

• Je kan schrijven. Echt. Op maat van je doelgroep en je medium. Of het nu voor een educatief 

magazine is, een website, socialmediapost of nieuwsbrief: jouw copy zet in beweging, zorgt 

voor interactie en conversie. 

• Digitaal is je tweede natuur 

o Je kan activerende social mediaposts bedenken en schrijven. En je weet de weg om 

deze in het juiste format op Facebook, Instagram of desnoods TikTok te plaatsen.  

o Je hebt een basiskennis van socialmedia advertising, Google Adwords, Google 

Analytics, Google Tag Manager en SEO. En je bent enthousiast om hierover 

voortdurend bij te leren. 

o Je kan vlot overweg met e-mailmarketingtools zoals Mailchimp. Jij kan goed 

scorende e-mailings maken, met mooie conversiecijfers. 

o Je hebt een eerste ervaring met webcontentmanagement (als dat in Drupal is, des te 

beter) 

o Je kan je digitaal uit de slag trekken: een eenvoudige video of screencast maken, 

eenvoudige beeldbewerkingen uitvoeren …. 

o En vooral: je houdt ervan om voortdurend bij te leren en je digitale skills te 

vergroten.  

• Je bent een goede planner en projectmanager, zodat jij zelfstandig kleinere 

communicatieprojecten kan coördineren.  

• Je bent leergierig en hebt goesting om je voortdurend je communicatiekennis en -skills te 

verbreden. 

• Je bent flexibel en springt bij in andere projecten of taken als dat nodig is.  

• Une connaissance de base du français est un atout. 

Wat ga je doen? 

Je creëert content voor: 

- onze (campagne)websites 

- de bijhorende socialmedia-accounts (Facebook, Instagram, Linked In….) 

- (educatieve) magazines 

http://www.linkinc.be/


- e-mailings 

- … 

En je zet daarbij waar nodig je digitale skills in om conversie te meten, een advertentiecampagne op 

te zetten, aan de SEO te sleutelen enzovoort. 

Bij sommige projecten zorg je voor coördinatie en stuur jij onze externe partners aan: webbouwers, 

fotografen …. 

Je doelgroepen zijn onder andere kinderen en jongeren, leraars, overheden, maar ook bedrijven. 

Soms verzamel je content vanachter je bureau, maar je gaat ook op pad voor interviews en 

reportages.  

Wat heeft Link Inc jou te bieden? 

• Een vast contract, voltijds of deeltijds is bespreekbaar (minimaal 50%) 

• Een afwisselende job in een klein team, met veel autonomie en kansen om te groeien en te 

leren 

• Klanten waar je blij van wordt 

• Een flexibele invulling van je werkuren, voor een goede worklifebalans, met mogelijkheid tot 

geregeld thuiswerk 

• Een moderne werkplek in Destelbergen, vlot bereikbaar met fiets, auto of openbaar vervoer. 

Interesse? 

Bezorg ons uiterlijk op 1 december je cv en een korte motivatiebrief. Je mailt naar 

kristine.desmet@linkinc.be.   

Graag eerst nog wat meer info? Bel Kristine De Smet op 0473809218. 

Belangrijk: je moet nog in 2020 bij ons van start kunnen gaan. 
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