WANTED

Medical Copywriter met gezond
gevoel voor taal (24-40 uur)
Happy en Healthy is een toonaangevend marketing- en
communicatiebureau binnen de healthcare branche.
We zijn een jong en gedreven team van specialisten met
uiteenlopende achtergronden binnen de zorgbranche en
een diepgaande kennis van de markt. Hierdoor weten
we als geen ander hoe we zowel zorgprofessionals als
patiënten in beweging kunnen krijgen.
Happy & Healthy is onderdeel van de Happy Horizon groep.
Een ambitieuze groep van bureaus met elk hun eigen,
unieke talent. Samen bestaan we uit ruim 130 mensen die
elke dag met elkaar voor het beste resultaat gaan. Wegens
sterke groei zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste
Medical Copywriter. Word jij onze nieuwe collega?
Functieomschrijving
Als Medical Copywriter help jij ons elke dag weer aan
ijzersterke content voor zowel offline als online middelen
en kanalen voor onze pharmaklanten. Denk hierbij aan
het schrijven van teksten voor onder andere brochures,
magazines en e-mailcampagnes. Jij weet de kern van
wetenschappelijke studies dan ook makkelijk om te zetten
in begrijpelijke en leesbare taal.
Daarnaast zouden we het fijn vinden als je ook kunt
meedenken bij het ontwikkelen van sterke concepten.
En omdat we uit een relatief klein team bestaan, is het
handig als je niet bang bent om af en toe zelf contact
met onze opdrachtgevers te hebben.
Functie-eisen
We zijn op zoek naar een Medical Copywriter met aan
toonbare ervaring. Dit wil niet zeggen dat je niet mag
reageren als je niet aan alle functie-eisen voldoet, maar
idealiter neem je het volgende mee naar Happy & Healthy:
•	Een healthcare achtergrond of opleiding op HBO of
academisch niveau.
•	Minimaal 2 jaar ervaring in het schrijven van teksten voor
patiënten, voorschrijvers of apothekers.

•	Je kunt jouw schrijftalent voor zowel offline als online
middelen inzetten.
•	Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift.
•	Stressbestendigheid en ervaring met het werken
met deadlines.
•	Nauwkeurigheid met oog voor detail en een flinke
dosis ondernemerschap.
•	Bereidheid om ook bij andere teams van de
Happy Horizon groep bij te springen.
Dit bieden wij
We vragen best wel iets van je, maar daar krijg je ook wel
wat voor terug:
•	Dynamische werkomgeving en een leuk team.
•	Flexibele werkuren in overleg.
•	Aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring.
•	Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
•	Werkplek in de fameuze Blob in Eindhoven.
•	Elke dag een uitgebreide lunch en DIY tosti’s.
•	Een gezellige vrijdagmiddagborrel en nog veel meer.
Procedure
Je kunt jouw CV en motivatiebrief sturen naar
isabelle@happy-en-healthy.nl. We maken een eerste
selectie uit de reacties die we ontvangen. Indien je
bij deze selectie zit, nodigen we je graag uit voor een
eerste kennismaking. Wanneer we samen de volgende
stap willen zetten, verzoeken we je om een schrijftest
te maken. We zullen de resultaten hiervan tijdens een
tweede gesprek ook aan bod laten komen. Indien we
allebei helemaal happy zijn dan zullen we je een passend
aanbod doen en zien we jou graag als onze nieuwste
collega in de Blob!
Heb je nog vragen over de vacature of functie?
Dan kun je contact opnemen met Isabelle van Berlo,
managing director, via telefoonnummer 06 - 249 985 95.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

weet wat mensen beweegt

