
voor een strategische pr- en communicatiepost 
op de 16e verdieping van de Antwerpse Boerentoren.
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Voor een fijne schare klanten uit de tech-, innovatie- en start-up wereld kijkt Content Cats 
vanuit een strategische positie uit over de wereld. We zetten communicatieplannen op voor de 
korte en de lange termijn en creëren van daaruit nieuwswaardige verhalen voor onze klanten.

Met een scherp oog voor doelgroep, boodschap en kanaal pitchen we stories bij influen-
cers, kranten, magazines, radio en televisie, zodat onze klanten steeds opnieuw opvallen in 
de (print/digitale/sociale) media. Niet gewoon om met hun ‘kop’ in de krant te staan, maar 
om hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Wie ben jij?
Jij bent een sterke projectmanager, die communicatieplannen van A tot Z opvolgt. Je bent 
een creatieve denker en een daadkrachtige doener. Je bent nieuwsgierig naar de business 
van je klant, én je beschikt over aangeboren commerciële feeling om te begrijpen waar hij 
naartoe wil. Je bent een vlotte communicator en een onverbeterlijke taalpurist. Je verslindt 
maatschappelijk en economisch nieuws en je bent als eerste mee met digitale trends.

Wat heb je?
•  3-5 jaar ervaring in communicatie en pr. 
•  Een vlotte pen waarmee je zelf persteksten schrijft.
•  Hoegenaamd geen schrik van Frans en Engels.
•  Inzicht en interesse in het (sociale) medialandschap.
•  Een positieve ingesteldheid en de drive om slimme ideeën om te zetten in concrete resultaten.
•  Leuk: kennis van grafische software.

Wat krijg je? 
•  Een fijne job in een klein maar groeiend communicatiebureau.
•  Boeiende projecten met support van je collega’s en creatieve top-freelancers
•  Veel vrijheid en verantwoordelijkheid, de kans om zelf het bureau mee uit te bouwen.
•  Een loon waar jij en wij ons goed bij voelen. 
•  En een schitterend uitzicht over Antwerpen.

Voel jij je thuis in pr en communicatie?
En heb je geen hoogtevrees? 
Geef dan nú een seintje aan saar@contentcats.be.
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