
Marketing & content - 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. 

Werken bij MYoMY betekent deelnemen aan deze reis van doing good. Ben jij een echte fashion lover en wil je 
op dat vlak positieve impact kunnen creëren? Bij MYoMY nemen we stagiaires serieus en kun je veel leren. Zo 
zijn zelfs 3 van onze huidige teamleden ooit als stagiaire begonnen! We zijn continu op zoek naar stagiair(e)s op 
het gebied van sales, marketing & communicatie.

Marketing content stage
Ben jij de content creator die wij zoeken? Heb jij een affiniteit met social media en gevoel voor vormgeving? 
Ben je enthousiast, proactief en op zoek naar verantwoordelijkheden en uitdagingen? Dan is het MYoMY-team 
op zoek naar jou! Tijdens je stage ondersteun je het marketingteam via verschillende marketingkanalen en krijgt 
hierbinnen je eigen taken en projecten. Je creëert visuals, grafisch ontwerp en video content om deze 
vervolgens om te zetten in strategische campagnes die het bereik van MYoMY vergroot.

Wat ga je doen tijdens je stage?
• Fotografie & video content maken en nabewerken voor verschillende MYoMY kanalen.
• Grafisch ontwerp & vormgeving
• Meedenken met het creëren van marketing campagnes & strategieën om het bereik van MYoMY te

vergroten en de juiste doelgroep te bereiken.
• Het opstellen van (content & campagne) planning
• Social media invulling verzorgen (Facebook, Instagram & LinkedIn)
• Winacties & samenwerkingen opzetten
• Andere communicatie vormen & evenementen

Wie zoeken wij? Iemand met...
• ... social media skills (met name Instagram & Facebook)
• ... een gezonde dosis creativiteit
• .. ervaring met Photoshop & Indesign
• ... team spirit maar daarnaast ook goed zelfstandig kan werken
• ... affiniteit en een gevoel voor mode en trends
• ... woonachtig in regio Amsterdam/ Utrecht

Wat bieden wij?
• Een stage met veel ruimte voor eigen creativiteit en initiatief met veel eigen verantwoordelijkheden.
• Een werkervaring waar alle facetten van marketing, communicatie & branding terugkomen.

Stageduur & periode?
Minimaal 5 maanden vanaf augustus/ september of januari/ februari.

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

Berenstraat 22A – 1016 GH – Amsterdam – The Netherlands
Phone: +31 (0)35 695 66 10
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