VLOTTE COPYWRITING EN
NO-NONSENSE-COMMUNICATIEADVIES.
DAARMEE BEREIK IK JOUW PUBLIEK.
WERKERVARING IN COMMUNICATIE
NEEM CONTACT OP
Brouwersstraat 20
9000 Gent
info@grietrebry.be
www.grietrebry.be
linkedin.com/grietrebrycopywriting

TALEN
Nederlands
Frans

Engels
Spaans
Duits

Zelfstandig copywriter en communicatieadviseur
sinds 2018

Deze bedrijven en organisaties roepen geregeld mijn hulp in:
Wenneker: scriptwriting en copywriting
Oxfam-Wereldwinkels|Oxfam Fair Trade: coördinatie en
redactie magazine FAIR, copywriting on- en offline, interviews
Amon: communicatie-advies en contentcreatie, blogteksten,
(video-)interviews, social media
Matexi: copywriting brochures, flyers, blogartikels
Officient: contentcreatie voor de blog
Enabel: interviews voor de blog
Bekijk voorbeelden van mijn freelancewerk op grietrebry.be.

Communicatiemedewerker
Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade
2010-2018

persverantwoordelijke
verantwoordelijke magazine FAIR, copywriter website, folders,
affiches, nieuwsbrieven, achtergronddossiers
medewerker creatieve uitwerking van campagnes, o.a. Week
van de Fair Trade en Oxfam Cadeaudagen
medewerker communicatiestrategie
coördinator afdeling redactie en lay-out

SOFTWARE
Office-pakket, sociale media,
Mailchimp en Campaign Monitor,
Google-toepassingen, basiskennis
beeldmontage Final Cut Pro en Adobe
Premiere

Copywriter - projectcoördinator
Colruyt Group
2005-2010

copywriter voor de winkelketens OKay en Bio-Planet:
magazine, affiches, flyers, digitale nieuwsbrief …
redacteur & eindredacteur interne communicatiekanalen:
personeelsblad, opleidingsvideo's
coördinator van de creatie van communicatie- en
marketingmateriaal

OPLEIDING

Voortgezette opleiding radio- en televisiejournalistiek
Erasmushogeschool Brussel
2004-2005

Communicatiewetenschappen (licenciaat)
Universiteit Gent
2000-2004

Secundair onderwijs: economie-moderne talen
Instituut De Bron Tielt
1994-2000

COPYWRITER.
TEAMPLAYER.
SFEERBRENGER!

Als communicatieprofessional zet ik je op weg om je publiek
te bereiken. Voor jouw organisatie gooi ik graag mijn
ervaring binnen profit en non-profit in de strijd.
Redactie en copywriting, communicatiestrategie, bloggen,
content creation, perscommunicatie, scriptwriting … Je
hebt te maken met een zelfstandige doener die weet wat ze
kan. En wat niet.
"Ja ja, maar wie ís Griet?"
Ik omschrijf mezelf graag als een vrolijke optimiste, een
teamspeler die graag samenwerkt met uiteenlopende
mensen, een taalfanate die ook in haar vrije tijd
naar woordenlijst.org surft. Je haalt met mij een
enthousiaste trekker in huis, die zich graag smijt in haar
projecten.

In actie: interview voor FAIR-magazine. Foto: Yel

