
 

Werkstudenten Content Bazoeki 
 

 
Wie zijn wij 
Bazoeki is een platform voor verantwoordelijke fokkers en goed geïnformeerde 
baasjes. Voor ons zijn honden meer dan alleen huisdieren, het zijn de meest 
vrolijke en trouwe beste vrienden of gezinsleden. Helaas is de online zoektocht 
naar deze hond of pup onzeker en onveilig. Ook al letten mensen met de beste 
intenties heel goed op kopen zij toch een pup van een verkeerde fokker of 
handelaar.   
 
Bazoeki veranderd de online zoektocht naar een hond door toekomstige 
eigenaren voor te lichten over verantwoordelijk hondenbezit en ze te koppelen 
aan verantwoordelijke fokkers door het hele land.  
 
 
Dit is onze uitdaging 
We groeien hard, we mogen steeds meer nieuwe baasjes blij maken met een 
hond. Te gek natuurlijk, maar dit zorgt ook voor meer vragen en onze hulp van 
nieuwe baasjes. Als werkstudent ga jij ons helpen bij het maken van relevante 
content. Denk hierbij aan stukken over nieuwe rassen die nog niet op Bazoeki 
staan, medische zaken, erfelijke gebreken etc. 
 
 
Hoe kan jij deze uitdaging aanpakken/verantwoordelijkheden 
 

● Ondersteuning bieden aan nieuwe baasjes d.m.v het schrijven van 
relevante content 

● Je hebt een scherpe pen en weet soms moeilijke zaken op een hapklare 
heldere manier over te brengen. 

● Je kan actief meedenken in de uitvoering van onze communicatie 
strategie; 

● Je bent bereid "de handen uit de mouwen te steken" om de klus te klaren 
● Je kunt jouw studiegerelateerde kennis goed meebrengen naar het team 

van Bazoeki en de potentiële kopers. 
 

 
Requirements 
 
Hier worden wij echt enthousiast van 
 

● Bachelor & Master Studenten Diergeneeskunde of Vergelijkbaar 
● Uitzonderlijke schriftelijke communicatieve vaardigheden 
● Uitstekende probleemoplosser en moet snel denken 
● Overzichtelijk en oog voor detail 
● Je hebt kennis van social media. 



 
 

 
 
Bonuspunten als jij 
 

● Ervaring/ affiniteit hebt met vooral honden, zodat je kan meepraten over 
alles wat met honden te maken heeft. 

● Je ook wel eens zin hebt in een vrijdagmiddagborrel. 
 

 
What’s in it for you 
 

● Bijdragen aan onze missie om de wereld beter te maken voor 
miljoenen honden en nieuwe baasjes 

● Je wordt onderdeel van een ambitieuze start-up  
● Werken in een jong gedreven team 
● De kans om kennis uit je opleiding in de praktijk te brengen. 

En natuurlijk mag eventueel jouw hond mag mee naar het werk! 
 

*Met betrekking tot de maatregelen COVID19 werk je in deze functie veelal vanuit 
huis. Als alles weer ‘normaal’ is dan kijken we in overleg wat een goede werkvorm is.  


