CONTENT EDITOR
Heb jij een passie voor schrijven én mode? Deze twee aspecten komen samen in de functie van
Content Editor bij Perfectly Basics. Voor ons Editors team zoeken wij een tekstschrijver die het
creatieve vermogen heeft om sec informatie om te zetten naar een beschrijvende en adviserende
tekst. Door het lezen van jouw productteksten gaan onze online shoppers meteen over tot aankoop
en weten ze niet hoe snel ze moeten afrekenen bij onze online kassa. Als je dan ook nog eens een
mode achtergrond hebt óf een grote wens hebt om te werken in de mode, schrijf ons dan vandaag
nog een pakkende brief, e-mail of een andere vorm van schrijven die bij jou past.
Naast het hebben van veel taalgevoel, zijn we op zoek naar iemand die ook:
• Een buitengewone interesse heeft in mode
• Weet hoe kleding in elkaar zit of dit graag wilt leren
• Affiniteit heeft met stoffen en kwaliteiten
• Leergierig is en nieuwe materie snel eigen kan maken
• Grammaticaal sterk is in zowel Nederlands als Engels
• Commercieel inzicht heeft
• Met beide benen op de grond staat
• Goed zijn/haar draai kan vinden binnen een team met veelal vrouwen
• Een zelfstandige multitasker is, maar zich ook lekker voelt bij vaste werkzaamheden
Over Perfectly Basics
Wij zijn Perfectly Basics. Een fashion & beauty webshop voor vrouwen, voornamelijk door vrouwen.
Elke dag zijn wij bezig met het samenstellen, presenteren en verkopen van een unieke collectie
kleding en beautyproducten voor vrouwen die verzorgd voor de dag willen komen. Ons assortiment
wordt steeds duurzamer, natuurlijker en tijdlozer – hiermee promoten wij het opbouwen van een
hoogwaardige garderobe die lang mee gaat. Oftewel, wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. Klinkt
dit als muziek in jouw schrijversoren? Dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie, espresso of
thee.
Mail je CV en motivatie naar editors@perfectlybasics.nl
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