
Vacature Content Manager voor een Nederlandse en internationale 

website over online privacy en internet security. 
 

Over ons: 
We zijn een kleine, startende online publisher die websites beheert in verschillende branches (o.a. 

technologie, cybersecurity en de medische sector). Door hoogwaardige content te publiceren proberen 

we ons te manifesteren als autoriteit in deze vakgebieden. Op ons kantoor aan de Groesbeekseweg in 

Nijmegen zit ons kleine vaste team, dat wordt aangevuld door een collectief van Nederlandse en 

internationale freelancers die op afstand worden aangestuurd.  

Wij zoeken op korte termijn een Content Manager voor een Nederlandse en multilanguage website over 

online privacy, online veiligheid en online vrijheid. Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur in de week. 

Samen met ons ga je ervoor zorgen dat onze lezers optimaal geïnformeerd worden over hoe ze zich écht 

vrij, veilig en anoniem op het internet kunnen begeven.  

Startdatum in overleg, maar we kunnen je ondersteuning goed gebruiken en de functie is in principe per 

direct beschikbaar! 

Functiepakket: 
- Contentplanning bijhouden (onderwerpen en insteek bepalen voor nieuwe artikelen op basis 

van zoektrends en actuele ontwikkelingen) 

- Redigeren van Nederlandse en Engelse teksten  

- Schrijven van eigen teksten (over veilig internet, online privacy en online vrijheid) in het 

Nederlands 

- Het testen en reviewen van cybersecurity software voor consumenten, zoals 

wachtwoordmanagers en antivirussoftware (geen technische kennis vereist) 

- Aansturen van internationale tekstschrijvers en vertalers voor de meertalige component van 

onze internationale site 

- Het opmaken en online zetten van de door de vertalers aangeleverde artikelen op onze sites 

- Assisteren met het begeleiden van stagiaires 

Jouw kwaliteiten: 
- Excellente beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

- Je schrijft snel en gemakkelijk pakkende teksten voor een groot publiek 

- HBO- of WO-niveau, met een achtergrond in bijvoorbeeld de communicatie, ICT of journalistiek  

- SEO-optimaliseren van teksten. Ook teksten kunnen optimaliseren voor conversies. 

- Overzicht kunnen bewaren bij het aansturen van een groep freelancers 

- Affiniteit met de onderwerpen online privacy, online vrijheid en online veiligheid is een pré 

- Ervaring met WordPress is een pré 

Wat wij jou bieden 
- Een mooie werkplek op ons rustige kantoor in Nijmegen, met 2 tot 3 directe collega’s in een 

omgeving met veel licht en veel groen. Daarnaast hebben we geregeld stagiaires via de 

universiteit die meedraaien op kantoor en praktijkervaring opdoen 



- Een goed, marktconform salaris 

- Een flexibele indeling van je werkuren (in overleg is er veel mogelijk!) 

- Je krijgt een centrale plek in een gedreven team dat zich continu ontwikkelt op het gebied van 

online publishing, webdevelopment, SEO en content marketing. Er is in-house reeds veel SEO-

ervaring aanwezig waar je veel van kunt leren. 

- We zijn sinds onze start in 2017 hard gegroeid en willen deze groei graag doorzetten met 

gedreven mensen! 

Hoe ziet een werkdag eruit 
In de ochtend controleer je je e-mail en bekijk je of er artikelen binnen zijn gekomen van freelance 

tekstschrijvers. Er zijn 2 nieuwe teksten binnengekomen; na een grondige controle stuur je één tekst 

met feedback terug naar de desbetreffende tekstschrijver voor een revisieronde, terwijl je de andere 

tekst na wat kleine aanpassingen klaarzet voor publicatie op onze website. 

Hierna zoek je op verschillende freelancer sites naar een geschikte vertaler in het Deens, omdat dit een 

taal is waar de contentcreatie wat achterblijft. Je zet 2 opdrachten voor een proeftekst uit. 

In de middagpauze lunch je in de tuin, of je loopt samen met je collega’s even naar de Subway voor een 

footlong Italian BMT. Na de middagpauze sparren we als team kort over zaken waar we tegenaan lopen. 

Vervolgens ga jij aan de slag met een bondig nieuwsartikeltje over een cyberaanval door de Russen op 

een Nederlands onderzoeksinstituut, omdat dat die dag het cybersecurity nieuws beheerst. Na dit 

gepubliceerd te hebben ga je verder met een uitgebreid journalistiek stuk over het omzeilen van 

internetcensuur in Iran. 

Je bekijkt voordat je naar huis gaat de uitgebreide internationale content planning die jij samen met 

onze andere content manager beheert, en stuurt nog een Nederlandse en Duitse tekstschrijver aan met 

nieuwe onderwerpen om aan te werken zodat al onze freelancers vooruit kunnen. 

Is je interesse gewekt? 
Mocht je meer informatie willen, of wil je solliciteren? Stuur mij (David Janssen) een berichtje op 

info@exploit.nl, benader me via LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/davidjanssen1988/) of voeg me 

toe op Skype: davidjanssen1988. 
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