
Sales & operations – stage

MYoMY is meer dan een tassenmerk. Achter MYoMY gaat een gedreven team schuil. Een team dat wil 
bijdragen aan een betere wereld; waarbij er constant verbinding wordt gezocht tussen teamleden, 
makers en klanten. Sinds de start in 2007 is MYoMY op een continue reis. De reis van een groeiend 
merk dat bijdraagt aan de empowerment van Fairtrade ondernemers, makers en duurzame 
samenwerkingen. Samen creëren we een keten van empowerment. 

Sales & operations stage 
Heb je altijd al een kijkje willen nemen in de keuken op de sales & operations afdeling bij een fairtrade 
modebedrijf? Benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij het lanceren van een nieuwe collectie of wat 
er allemaal gebeurt voordat jij de nieuwste collectie online shopt en bij je thuis ontvangt? Dan is deze 
stage bij MYoMY precies wat je zoekt! Heb je een positieve drive & een hands-on mentaliteit, vind je het 
leuk om te brainstormen over guerrilla acties en krijg je energie van klanten? Dan ben je precies de 
aanvulling in het team waar wij naar opzoek zijn. 

Wat ga je doen tijdens je stage?

• Meedenken en helpen uitvoeren van verkoopacties die bijdrage aan onze online en offline groei

• Rolt, samen met onze sales manager, de nieuwste collectie uit bij onze retailers

• Ondersteuning bij het verkooptraject

• Neemt de customer journey onder de loop en kijkt hoe we van onze klanten een echte MYoMY
ambassadeur kunnen maken

• Daarnaast zet je onze klant op de eerste plek en zorg je ervoor dat haar contact met MYoMY altijd wordt
afgesloten met een glimlach

Wie zoeken wij? Iemand die…

• … een fijne dosis energie heeft

• … zich goed kan inleven in een klant

• … communicatief sterk en systeem vaardig is

• … zelf ook houdt van winkelen (online en offline)

• … woonachtig in regio Amsterdam / Utrecht

Wat bieden wij?

• Een stage met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheden

• Een werkervaring waar alle facetten van sales & operations terugkomen

Stageduur & Periode?

• Vanaf september of januari, het liefst voor minimaal 5 maanden

Enthousiast? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar : Gwendolyn@myomy.nl 
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