
 

Junior Content Medewerker (12-18 uur) 

Ben jij de taalpurist die zicht ergert aan taalfouten én heb jij affiniteit met Risicomanagement? 

Dan hebben wij een leuke (bij)baan voor jou in Leusden! www.Riskworld.nl is namelijk sterk 

groeiende wat maakt dat we per direct op zoek zijn naar een junior Content Medewerker. Door 

jouw creativiteit met taal schrijf je scherpe & SEO – proof teksten en doorgrond je met gemak 

inhoudelijke materie welke je vervolgens om zet in hoogwaardige content. 

We zoeken een creatieveling die resultaatgericht is en uitstekend kan plannen en organiseren. 

Schrijven en redigeren van (online) content is key in deze rol. Daarnaast is analytisch vermogen 

nodig om informatie te kunnen filteren zodat je prettig leesbare content voor onze doelgroep 

kunt schrijven. 

De werkzaamheden van de Junior Content Medewerker bestaan onder andere uit:  

• Bedenken, ontwikkelen en realiseren van content (gerelateerd aan Risicomanagement) 

• Zelfstandig schrijven van toegankelijke teksten en (nieuws)berichten voor 

www.Riskworld.nl, nieuwsbrieven en social media. 

• Actief delen van artikelen op social media 

• Opmaken van nieuwsbrieven. 

• Redigeren en structureren van teksten. 

• Invoeren van content zoals video, foto’s en tekst voor de website van Riskworld.  

• Bewaken van actualiteit, uniformiteit, consistentie en kwaliteit van (aangeleverde) 

content. 

• Optimalisatie van organische vindbaarheid (SEO). 

Wij vragen: 

• HBO werk- en denkniveau (studenten worden ook uitgenodigd te solliciteren)  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het 

Engels; 

• Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie; 

• Je hebt een klantgerichte instelling en bent proactief en creatief; 

 

Wat krijg jij ervoor terug? 

• Een uitdagende en afwisselende parttime functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid; 

• Een informele werkomgeving met leuke collega's; 

• Reiskostenvergoeding en bonusregeling; 

• Een mooi salaris, afhankelijk van je opleiding en werkervaring. 

 
Geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw sollicitatie kun je richten aan de mw. D. Dizdar (Dalila)  

via ddizdar@consignium.nl  

http://www.riskworld.nl/

