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VACATURE 
 

Wij van MT/Sprout zien het als onze missie om van leiders betere leiders te maken. Omdat wij 
geloven dat betere leiders een betere wereld maken. Daarom maken wij elke dag relevante content 
voor ondernemers, directeuren, managers en c-level functionarissen en verspreiden die via web, 
social, print en events. 

 

Voor MT/Sprout Agency zijn we op zoek naar een 

Sr. redactie-coördinator   
 

Als redactie-coördinator zorg je voor tevreden klanten. Daarom initieer, organiseer en coördineer je 
relevante content voor klanten. Je bent ervaren in die rol en hebt volop kennis van hoe je moderne 
content maakt: artikelen, whitepapers, infographics, video’s en podcasts. Kennis van en ervaring met 
SEO is een absolute voorwaarde, net zoals een vlotte pen en een concrete schrijfstijl.  
Samen met jouw projectteam zorg je voor tevreden klanten. Jouw rol als eindverantwoordelijke voor 
de inhoud is aansturend en adviserend richting de klant.  

 

Concreet betekent dit, dat jij: 

• In staat bent freelancers goed aan te sturen en nooit te beroerd bent om zelf wat te schrijven 
• Snapt wat de kracht is van contentmarketing en daarin wil groeien 
• Ervaring hebt in het werken met freelancers en een kei bent in het opstellen van heldere 

briefings 
• Goed kunt plannen en geen enkele deadline mist 
• Nieuwsgierig bent naar het resultaat van je inspanningen (analytics) en daar lessen uit trekt 
• Aantoonbare kennis hebt van en ervaring met SEO-schrijven 
• Trends volgt en begrijpt hoe je content kunt verrijken met graphics, tabellen, video’s, quotes 

en aantrekkelijk beeld 
• Helder communiceert (mondeling en schriftelijk) en zeer zelfstandig werkt 
• Goed functioneert in een klein team waar je veel eigen verantwoordelijkheid hebt 

Interesse? 
Neem dan contact op met Andres van der Boor, 0611912771 of stuur een e-mail met een korte 
motivatie naar andres@mtsprout.nl.  
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