OVER MAISON365

Maison365 is een nieuw personal shopping platform voor vrouwen, onder andere opgericht
door Danie Bles. Onze doelgroep bestaat uit fashion-minded vrouwen tussen de 30 en 55,
die er door een druk leven (kinderen, werk) te weinig aan toekomen om voor zichzelf te
shoppen.
Hoe het werkt:
Klanten melden zich online aan en vullen een stijlquiz in. Na een telefonische intake
ontvangen ze een box met fashion items inclusief bijpassend stijladvies. Klanten betalen
achteraf alleen de items die ze houden. De rest sturen ze gratis retour.
Het is onze missie om vrouwen – door technologie gedreven – te helpen om makkelijker en
beter kleding naar hun smaak te ontdekken en te kopen. Wij zoeken ambitieuze en slimme
mensen die zich bij ons aan willen sluiten. Ideale kandidaten zijn enthousiast, inventief,
klantgericht, en goalgetters. Bouw mee aan de toekomst van shoppen. Een uitdagende
baan bij een creatieve en bruisende startup in Amsterdam ligt op je te wachten!
MAISON365 ZOEKT EEN ALLROUND STAGIAIRE
Binnen ons team zijn we op zoek naar stagiaires die het leuk vinden om op meerdere vlakken mee
te werken en te bouwen aan de beste personal shopping service die onze klanten zich kunnen
wensen. Denk aan: Orders verwerken, bellen met leveranciers, overleg voeren met de afdeling
logistiek, coördineren van ophalen en afleveren van pakketten bij klanten etc.
Wij zijn enthousiast over jou want:








Jij hebt MBO 4 werk- en denkniveau;
Jij bent in staat om deadlines te halen en werkt gedisciplineerd;
Jij hebt aandacht voor detail en werkt secuur;
Jij hebt affiniteit met fashion en klantgerichtheid;
Jij bent verantwoordelijk voor het “eindproduct”, dus jij houdt het overzicht;
Jij hebt sterke computer skills en je werkt gestructureerd;
Jij bent multi-inzetbaar.
WAT WIJ JE BIEDEN





De allround stagiair rol is ideaal voor een student of starter die meer ervaring wil opdoen in de
dynamische wereld van een startup in de fashion industrie.
Starters en stagiairs krijgen bij ons meteen veel verantwoordelijkheid en vrijheid.
Jouw inbreng doet er toe en we zijn op zoek naar jou als jij zin hebt om actief mee te werken en
te denken over hoe wij onze klanten kunnen helpen met de beste personal shopping service
die ze zich kunnen wensen!

Door te starten als stagiair krijg jij de kans om ons te laten zien wat je in huis hebt, zodat je na de
stageperiode (4-6 maanden) wellicht kunt doorgroeien naar een vaste baan.
Wij bieden een marktconforme stage vergoeding.
Is deze baan iets voor jou?
Stuur jouw motivatie en CV naar office@maison365.nl
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