E-commerce Stagiaire
Heb je altijd al een kijkje willen nemen in de keuken op de e-commerce afdeling bij een fair
trade modebedrijf? Benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij het lanceren van een nieuwe
collectie, hoe je deze collectie online krijgt en vooral hoe je zorgt dat klanten tevreden zijn en
terug blijven komen? Dan is deze stage bij MYoMY precies wat je zoekt! Heb je een positieve
drive, een hands-on mentaliteit 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?

Tijdens je stage ben je de rechterhand van de e-commerce manager en leer je de webshop
kennen van A tot Z.
•
•
•
•
•

Je ondersteunt bij het online zetten van nieuwe collecties en de pre-owned collectie en
bent verantwoordelijk voor up-to-date productinformatie.
Je ondersteunt bij de organisatie van productfotografie.
Je leert over marktplaatsen en onderhoudt deze.
Je ondersteunt en denkt mee met online marketingactiviteiten, zoals de nieuwsbrief.
Je zet onze klant op de eerste plek en je zorgt 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 (of goed te bereiken via het OV)

Wat bieden wij?

•
•
•
•
•

Een stage met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheden
Een werkervaring waar alle facetten van e-commerce terugkomen
Gezellige teamdagen waar je het hele bedrijf leert kennen
Stagevergoeding
Een mooie bonusregeling voor shop tegoed of loon bij verkopen in de winkel.

Stageduur & Periode?

•
•

Vanaf augustus/september, 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 Froukje Wallendal: froukje@myomy.nl

