OVER MAISON365
Maison365 is een nieuw personal shopping platform voor vrouwen.
Maison365 is een fashion tech startup die inziet dat drukke vrouwen van boven de 30 in hun zoektocht naar
kleding op een andere manier bediend willen worden. De eenvoud, het gemak en de hoge tevredenheid van het
on-demand model (bijv. Netflix, Uber, Airbnb) is precies wat wij als Maison365 naar fashion retail brengen.
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 STAGIAIR ALL-ROUND DEVELOPER
Wij zijn op zoek naar stagiair developer die kan ondersteunen bij het uitbouwen en onderhouden van onze
webapplicatie en interne IT tools. Wij zoeken iemand die breed inzetbaar is om de lead te pakken in
development aan de front-end en back-end van ons platform.
Onze stylistes stellen een box samen voor onze klanten. Met behulp van jouw slimme IT tools moeten zij
makkelijk de orders kunnen verwerken, alle klantcontacten beheren en zorgen dat zij onze klanten
probleemloos kunnen helpen.
Jij pakt de lead om onze webapplicatie verder door te ontwikkelen in samenspraak met onze customer
experience experts en stylistes. Door jouw kennis en kunde op het gebied van interactie en design, zorg jij
ervoor dat klanten met plezier onze website bezoeken.
Wij zijn enthousiast over jou want:

Jij volgt een HBO/WO opleiding in een IT richting

Jij hebt kennis van development in PHP, MySQL, HTML, CSS, Wordpress, Zoho, Salesforce

Jij bent positief en je gaat flexibel om met veranderingen

Jij bent zelf-startend en bent in staat om je eigen development agenda te bepalen

Jij bent in staat om deadlines te halen en werkt gedisciplineerd

Jij bent ambitieus en leergierig

Jij hebt een brede ICT kennis en affiniteit

Jij hebt ongelooflijk veel zin om onderdeel te zijn van een jonge ambitieuze fashion-tech startup
WAT WIJ JE BIEDEN
De stagiair Developer rol is ideaal voor een student die meer ervaring wil opdoen in de dynamische wereld
van een tech gedreven startup in de fashion industrie. 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 developer 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 maarten@maison365.nl

Maison365 BV | Amsterdam

