Sales & operations stage
Heb je altijd al een kijkje willen nemen in de keuken op de sales afdelingen van een fair trade
modebedrijf? Benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij het lanceren van een nieuwe collectie of
wat er allemaal gebeurt wanneer jij die mooie nieuwe tas via onze webshop besteld? Dan is deze
stage bij MYoMY precies wat je zoekt! Wij geven je een inkijk en leren je de kneepjes van het offline
& online verkopen; van retailers, tot webshop en brandstore. Heb je een positieve drive, een handson mentaliteit en krijg je energie van contact met klanten? Dan ben je precies de aanvulling in het
team waar wij naar opzoek zijn.
MYoMY is meer dan álleen 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 snel groeiend
merk dat bijdraagt aan de empowerment van fair trade ondernemers, makers en duurzame
samenwerkingen. Samen creëren we een keten van empowerment.
Wat ga je doen tijdens je stage?
•
•
•

Meedenken en helpen uitvoeren van verkoopacties die bijdrage aan onze online en offline groei.
Ondersteunt het B2C & B2B sales-team met het uitrollen van de nieuwste collecties naar de
website, winkel & retailers.
Je bent het visitekaartje van MYoMY richting de klant en zorgt dat elk contact met haar wordt
afgesloten met een glimlach.

Wie zoeken wij? Iemand die…
•
•
•
•
•

… een fijne dosis energie heeft
… zich goed kan inleven in een klant & zelf ook houdt van winkelen (online en offline)
… communicatief sterk en systeem vaardig is
… graag verantwoordelijkheid neemt
… woonachtig in regio Amsterdam (of met ov makkelijk kunnen komen)

Stageduur & Periode?
•
•

Vanaf februari, het liefst voor minimaal 5 maanden en minimaal 4 dagen in de week
Gedeeltelijk werken vanuit onze brandstore in Amsterdam en thuis

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

