
• Content creatie: messcherpe 
 SEO-copy, inspirerende website   
 artikelen en meer

• Schrijven en publiceren van 
 persberichten die het nieuws 
 halen

• Bewerken en beheren van online   
 content en navigatiestructuren 
 in ons CMS

• Het bewaken van de kwaliteit   
 van online content van UnitedConsumers 
 (stijlgids, usability, conversie)

• Social media inzetten voor 
 content marketing

• Continu verbeteren van de 
 customer journey’s van onze 
 producten

• Actief deelnemen en begeleiden  
 van projecten en medewerkers  
 rondom het marketing kanaal  
 content marketing

• Coachende en eindredactionele  
 rol voor content van marketing  
 collega’s

• Altijd op zoek naar nieuwe wegen  
 om online te publiceren!
 

WIJ BIEDEN JOU:

Vacature: Content Specialist

Werkzaamheden:

Een aantrekkelijk salaris

Een 40-urige werkweekEen dynamische en leerzame werkomgeving

Interessante arbeidsvoorwaarden

Een jong en enthousiast team van collega’s

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling

Word jij onze nieuwe 
collega?



Ben jij ‘content driven’, heb je ervaring met ecommerce, 

beschik je over een vlotte pen en wat wij noemen: 

publicatiedrift? Dan hebben wij de uitdaging voor jou.

UnitedConsumers is per direct op zoek naar een Content 

Specialist. Een copywriter met ‘SEO-Awareness’, maar 

ook een content manager met overzicht, verenigd in één 

persoon. Heb jij de wil en het vertrouwen tekst om te 

zetten in resultaat. Of dat nu is via social media, blogs, 

e-mailmarketing, onze website of met vlijmscherpe 

persberichten. Ben jij een Online Redacteur nieuwe stijl, 

en denk je bij het begrip ‘Search’ zeker niet aan de 

Gouden Gids, dan hebben wij jou graag aan boord.

Over de functie

Bedrijfsprofiel

Functie eisen

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol en groeiend 

internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op tanken, stroom, aardgas, 

mobiele abonnementen, zorg- en autoverzekeringen. Doordat onze organisatie 

werkt en draait via het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor 

ons. Bij UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken 

ruim 80 gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor consumenten 

op vaste lasten. Wij voorzien meer dan 500.000 deelnemers in Nederland 

van korting, zodat zij meer overhouden voor de leuke dingen in het leven. Dit 

doen wij samen met gerenommeerde partners: ANWB, Zorgverzekeraar VGZ, 

Volmachtpartij Voogd en Voogd en energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke 

sfeer. De interne sfeer is informeel, direct en gedreven door enthousiasme. Nieuwsgierig 

naar ons bedrijf? Neem een kijkje op ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze website: www.unitedconsumers.com

Spreekt bovenstaande je aan en wil jij deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij 

deze uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn! 

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

80 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar

•  Creatief én secuur

•  Contentmanager én teksttijger

•  Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het

   publiceren van online content en werken met  

   Content Management Systemen (CMS)

•  Je hebt wat wij noemen ‘publicatiedrift’: een      

   blog dat veel gelezen wordt of een succesvolle     

   landingspagina, daar word je blij van! 

•  HBO+ werk- en denkniveau

•  Kennis van en interesse in SEO

•  Uitstekende communicatieve vaardigheden

•  Zelfstandig met gevoel voor het team, resultaatgericht  

    en een pro-actieve mentaliteit (geen 9 tot 5).

Marjolein van Kaathoven (Manager HRM) | 06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


