
  

 

Vacature Product Copywriter (Native UK English) (12-16 uur) 

Ben jij een Engelstalige product copywriter die houdt van zijn vak én die liefde heeft voor handwerken, 

mode, breien of haken? Die vrolijk wordt van mooie garens, stoffen en andere fournituren? Die in staat is 

dit enthousiasme in informatieve en pakkende productteksten over te brengen aan onze doelgroep? Ja? 

Lees dan verder. 

Je vindt het leuk om je te verdiepen in de eigenschappen van elk artikel. Je snapt het product, zodat je een 

betrouwbare omschrijving opstelt, die vooral voorziet in de informatiebehoefte van onze klanten! Je vindt 

het vanzelfsprekend dat de teksten geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines en aansluiten bij het 

aangeleverde beeldmateriaal. Je werkt samen met een Nederlandstalige product copywriter. In deze 

samenwerking vertaal je ook elkaars teksten. Samen hou je elkaar scherp op de huisstijl en herkenbaarheid. 

Je hebt niet alleen oog voor de kwaliteit, maar zeker ook voor de  kwantiteit van het door jou geschreven 

materiaal. Door jouw zicht op alle producten draag je bij aan de constante vernieuwing in ons assortiment. 

Je werkt nauw samen met de collega’s binnen inkoop en marketing & communicatie. 

Functie-eisen 

- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het schrijven van Engelstalige, conversiegerichte 

productteksten, liefst binnen een e-commerce omgeving. 

- Je kunt in het Nederlands opgestelde teksten naar het Engels vertalen. 

- Je kunt in het Engels opgestelde teksten editen. 

- Je kunt je inleven in onze eindgebruikers. 

- Je bent georganiseerd en houdt het tempo erin. 

- Je werkt zorgvuldig, je ergert je aan grammatica- en spelfouten en je hebt oog voor detail. 

- Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een proactieve houding. 

- Je werkt zelfstandig én je werkt goed samen.  

- Kennis van SEO is een pré. 

- Je kunt werken met Office 365. 

- Je hebt affiniteit met fournituren. 

- Je bent een native UK English person en beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. 

- Je begrijpt de Nederlandse taal. 

- Minimaal hbo-werk- en denkniveau.  

Wie zijn wij? 

De Bondt B.V. is een moderne groothandel in fournituren, wol en handwerkartikelen en is op dit gebied 
toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en op dit moment ruim 80 
werknemers telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie te Tynaarlo. Met meer dan 60.000 artikelen hebben wij een 
enorme collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, 
accessoires, patronen en boeken. Alle collega´s leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het 
brede palet aan producten te ontwikkelen, te innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie 
www.debondtbv.com en https://www.scheepjes.com/en/ 

https://www.scheepjes.com/en/


 

Wij bieden 

Wij vinden goed werkgeverschap essentieel. We bieden een dienstverband met aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer met enthousiaste collega’s. Vanzelfsprekend bieden we een 

marktconform salaris. Daarnaast bieden we ook ruime opleidings- en persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

En nu? 

Ben jij de product copywriter die wij zoeken, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur je in het 

Engels geschreven motivatiebrief met cv naar solliciteren@debondtbv.nl. De sluitingsdatum is uiterlijk 7 

maart 2021. De gestelde functie-eisen én motivatiebrief zijn voor ons zeer belangrijk en daar zal de eerste 

selectie op plaatsvinden. Het betreft uitdrukkelijk werkzaamheden binnen een dienstverband. Wij laten van 

ons horen in de week van 7 maart. 

I.v.m. het coronavirus voeren we het eerste sollicitatiegesprek online. Wij vinden persoonlijk contact met 

onze sollicitanten essentieel, maar gezondheid staat voorop!  
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