
 
 

Junior Copywriter 

Fulltime, 39 uur 

 

 

Wij zijn Bynco Bynco (Buy Your Next Car Online) is hét start- en eindpunt voor mensen op zoek naar de 

perfecte occasion. Sinds 2017 hebben we de occasionmarkt opengebroken en sindsdien 

timmeren we hard aan de weg als het 100% online platform dat van zoektocht tot aankoop 

volledig ontzorgt. Gemak, transparantie en onafhankelijk advies staan hierbij voorop. Die 

aanpak werkt; Bynco is uitgegroeid tot marktleider in dit segment, en daar zijn we trots 

op!  

 

Hoe ga jij bijdragen als Junior Copywriter? 

Dit zoeken wij 

 

Weet jij met jouw pen precíes de juiste snaar te raken? En ook hoe je een potentiële klant 

met (long & short) copy aanzet tot actie? Snap je het SEO-spel als de beste en kick je erop 

om je content zo hoog mogelijk in Google te zien staan? Ben je bovendien niet vies van 

wat ouderwets handen-uit-de-mouwen-regelwerk? Kortom, ben jij een talentvolle 

copywriter met regelskills en wil jij de stem van Bynco vertolken? Then join the team! 

Wat je gaat doen 

 

• Je schrijft (auto)blogs en plaatst die in het CMS. Je weet exact hoe je de blogs moet 

optimaliseren voor Google.  

• Je schrijft copy op verzoek van je collega’s. Denk aan copy voor een A/B-test, een 

nieuwe mailflow, een WhatsApp-welkomstbericht of een e-mail die naar onze partners 

gaat.  

• Je regelt alles wat los en vast zit, en kickt op de afwisseling tussen schrijven en 

operationeel regelwerk; je test functionaliteiten die opgeleverd zijn door onze 

developers, je regelt de gezamenlijke lunch, je vindt het leuk om de props voor een 

videoshoot te cheffen, pakt pro-actief website verbeteringen op, verstuurt bedankjes 

aan onze vaste freelancers en regelt een fotoshoot van A tot Z.  

• Je weet exact welke toon je op YouTube moet aanslaan; je plaatst nieuwe afspeellijsten 

en schrijft de copy bij de video’s.  



 

Hoe pas jij in de Bynco familie?  

 

Wat bieden we jou?  

• Je draait je hand niet om voor het optimaliseren en plaatsen van blogs die aangeleverd 

worden door onze freelancers; je herschrijft waar nodig, voegt relevante links toe, past 

meta titles, descriptions en (tussen)koppen aan om de teksten beter te laten landen in 

Google.  

• Je werkt nauw samen met het Performance Marketing team: je levert copy aan voor ads 

of doet suggesties voor de verbetering van ad-copy.  

 

Als Junior Copywriter ben je onderdeel van het Marketing & Product-team en werk je met 

verschillende disciplines samen, waaronder een Product Owner, SEA specialist, CRO-

specialist, Marketing Automation specialist, Content Coordinator, Senior copywriter  en 

diverse developers. 

 

Dit ben jij  

 

• Je vindt schrijven het leukste wat er is. Dat doe je uiteraard in lekker vlot geschreven 

en foutloos Nederlands/Engels.  

• Je bent een echte regelaar.  

• Je snapt waar Bynco voor staat en weet onze merkbeloftes en –garanties feilloos te 

doorvertalen in inspirerende copy. 

• Je draait je hand niet om voor converterende UX-copy; jouw copy inspireert enzet aan 

tot actie.  

• Je wilt weten hoe jouw copy presteert, zodat je kuntoptimaliseren waar nodig. 

• Je handen beginnen te jeuken als je de huidige Bynco-copy ziet en hebt nu al 10 

ideeën en verbeterpunten.  

• Je bent niet bang om te proberen, te falen, jezelf weer te herpakken en aan het 

volgende project te beginnen.  

• Je bent kritisch en niet bang om je mening te delen.  

• Je hebt een scherpe pen én humor. 

• Je hebt 1 tot 3 jaar werkervaring als schrijver, copywriter, journalist, redacteur of 

contentspecialist. 

• Een automotive achtergrond of affiniteit met auto’s is een dikke pré (maar we 

snappen dat we niet alles kunnen krijgen). 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Je bent fulltime beschikbaar. 



 

 

Dit is Autobinck  Bynco  is een van de startups van AutoBinck Group. AutoBinck Group is al meer dan een 

eeuw actief en een toonaangevende speler op de Europese mobiliteitsmarkt met 2.700 

medewerkers, een jaaromzet van ruim 1 miljard euro en zo’n 50 werkmaatschappijen 

verdeeld over vier divisies in 8 landen. Onze jongste divisie is AutoBinck Smart Mobility. 

Deze divisie omvat naast een aantal minderheidsbelangen in bedrijven als Zelfstroom en 

SnappCar een viertal eigen bedrijven: XXImo (mobiliteitspassen), Bynco en Moove 

Connected Mobility (automotive telematica).  

 

En, is er een match?  
 

Yes, let's go Bynco! Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en wil je direct solliciteren? Mooi zo. Stuur 

jouw motivatiebrief en/of cv naar onze CMO Denise Geurtsen: werkenbij@bynco.com. We 

laten dan zo snel mogelijk van ons horen. Tot snel! 

 

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

 

Dit krijg jij  

 

• Een plek in een gezellig, jong team dat houdt van hard werken én vrijmibo’s. 

• Marktconform salaris. 

• Een vaste 13e maand. 

• Kansen om jezelf te ontwikkelen als copywriter en bij te dragen aan een scale-up op 

weg naar de top.  

• Een toffe werkplek (WTC, bij Utrecht Centraal). 

• Een OV-pas van de zaak. 

• 25 vakantiedagen. 

• Lunch van de zaak. 

• Een aantrekkelijke korting op je zorgverzekering. 

• Een laptop. 

• De mogelijkheid om thuis te werken. 


