
 
 

Vacature Copywriter Webshop NL/FR 

Wie zijn wij?  

MarketOnWeb is een Belgische webshop die zich specialiseert in schoonmaak- en 
onderhoudsproducten voor zowel huis, tuin, vijver als zwembad.  

Ons verhaal startte in 1930 op de Antwerpse openbare markten waar we tot op 
vandaag nog steeds actief zijn. In 2015 kwam het idee om het familiebedrijf uit te 
breiden met een online winkelpunt onder de naam MarketOnWeb. Met dit digitaal 
platform kunnen we immers beter inspelen op de noden van onze klanten en ons 
aanbod steeds meer uitbreiden.  

Het assortiment van MarketOnWeb groeit dan ook in sneltempo. Logisch gevolg: 
ons team moet meegroeien!  

Wat zoeken we?   

Momenteel zijn wij volop op zoek naar een Copywriter die wil meebouwen aan 
onze Franstalige webshops.  
 
Heeft de Franse taal geen geheimen voor jou? Schud jij moeiteloos glasheldere 
productomschrijvingen en scherpzinnige blogartikelen in het Frans uit je mouw? 
Dan hopen we je snel te mogen verwelkomen in ons team!   

Een greep uit jouw takenpakket:  

– Schrijven en vertalen van productomschrijvingen en andere webteksten in 
het Frans en/of Nederlands. 

– Het bedenken en vertalen van blogs, nieuwsbrieven en social media. 
– Kritisch reflecteren over de Franse content binnen de webshops. 
– Onderhoud en optimalisatie van onze Franstalige webshops.  

Wie ben jij?  

ü Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans.  
ü Je bent een grammar ninja en spot een schrijf- of typefout al van mijlenver.  
ü Je kan probleemloos vlotte, Google-vriendelijke teksten en vertalingen opstellen.  

F Enige ervaring met Franse copywriting is een enorme plus!  



 
 

ü Je hebt voeling met online shoppen en e-commerce.  
F Kennis van SEO en digitale marketing is een enorme plus! 

ü Je bent oplossingsgericht, klantvriendelijk een commercieel ingesteld.  
ü Je bent een teamplayer, gemotiveerd en flexibel.  

Wat bieden wij?  

ü Een uitdagende en creatieve job in een snel groeiend Belgisch familiebedrijf. 
ü Een innovatieve werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. 
ü Ondersteuning van een klein team met enthousiaste collega’s. 
ü Een vast contract voor voltijdse tewerkstelling (40 uren per week met 12 extra 

ADV-dagen). F Deeltijds is bespreekbaar.  
ü Een marktconform loon op basis van je ervaring en competenties.  

Interesse?   

Heb je zin om deel uit te maken van ons groeiend verhaal? Wil je werken in een 
flexibele, familiale omgeving met toffe collega’s?  

Bezorg ons dan vandaag nog jouw cv en motivatiebrief via 
marian@marketonweb.be! 

Neem zeker ook al eens een kijkje op onze website www.marketonweb.be  


