
 

 

Afdeling: Marketing 

Functienaam: Tekstschrijver / Content creator 

Functie: 40 uur/wk 

Euroboor B.V. is producent van kernboormachines en aanverwante producten voor de verspanende industrie. 
Sinds de oprichting in 1977 heeft ons familiebedrijf zich ontwikkeld tot marktleider binnen de Benelux en zijn 
we inmiddels actief in meer dan 60 landen. Het hoofdkantoor van Euroboor BV is gevestigd in Zoetermeer. 
Daarnaast hebben we op verschillende continenten eigen vestigingen en werken we nauw samen met 
importeurs en dealernetwerken wereldwijd. We hebben een helder beeld waar we in de wereldmarkt willen 
staan en hoe we daar gaan komen. Onze ambities zijn groot. 

Ter versterking van het Marketing Team, is Euroboor B.V. op zoek naar een ervaren 

Tekstschrijver / Content Creator 

Fulltime 

Organisatie 

Je rapporteert aan de Marketing Communicatie Manager 

Functie-inhoud 

Je bent een gedreven en creatief schrijftalent die onze innovatieve, technische producten en onze boodschap 
weet te vertalen naar doelgroepgerichte teksten, voor bijv. de website/shop, social media kanalen, 
persberichten en e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwe functie biedt meer dan voldoende uitdaging en 
afwisseling. Het ene moment werk je samen met collega’s, of zelfstandig, aan de tekstuele inhoud van de 
webshop en het andere moment interview je een van onze dealers of eindgebruikers om daarmee interessante 
klantervaringen te delen. Je komt te werken in een compact team, waarbinnen je schakelt tussen marketing, 
creatie, sales en product development. Creativiteit en eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd. 

Opleiding / ervaring 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van marketing, journalistiek en aantoonbare 
werkervaring 

- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Andere talen zijn 
mooi meegenomen  

- Een proactieve, oplossingsgerichte en stressbestendige werkhouding 
- Het moeiteloos kunnen verplaatsen in de verschillende doelgroepen zoals wederverkopers en 

eindgebruikers 
- Je bent commercieel ingesteld en gelooft in een intensieve samenwerking tussen marketing, product 

development en sales en hebt een hands-on mentaliteit 
- Affiniteit met online marketing 
- Affiniteit met techniek 
- Ervaring met het schrijven van SEO teksten is een pré 
- Kennis van CMS systemen is een pré 

 

 



Wat hebben we te bieden 

- Een prettige werkomgeving met leuke collega’s 
- Een marktconform salaris dat past bij jouw opleiding en werkervaring 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Reiskostenvergoeding 
- 25 vakantiedagen  
- Deelname aan pensioenplan 
- Uitzicht op een vast dienstverband 

Is deze baan jou op het lijf geschreven? 

Mail dan je motivatiebrief met CV naar Euroboor. Voor meer informatie over deze vacature of de 
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Loes Schut, HR & Office Manager, telefonisch te bereiken op 
079 – 20 20 011 of per mail; l.schut@euroboor.com  

Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


