OVER MAISON365
Maison365 is een nieuw personal shopping platform voor vrouwen, onder andere
opgericht door Danie Bles.

MAISON365 ZOEKT EEN ONLINE MARKETING STAGIAIR (V)
Binnen ons team zijn we op zoek naar een online marketing medewerker. Het is jouw baan
om onze social netwerksites up to date te houden, een content kalender te maken, mailings
te schrijven voor nieuwsbrieven en ons blog. Jij maakt dagelijks beeldmateriaal, zorgt voor
de vormgeving en post updates. Jij hebt een rol met verantwoordelijkheid en wij hebben
jou nodig om verbeteringen voor onze service te bedenken en te implementeren.
Wij zijn enthousiast over jou want:
 Jij hebt HBO werk- en denkniveau;
 Jij volgt een relevante opleidingsrichting zoals communicatie, marketing of media;
 Jij schrijft vlot en foutloos Nederlands;
 Jij bent een social media expert;
 Jij bent creatief en kan goed overweg met Adobe Photoshop;
 Jij hebt affiniteit met fashion en kunt je inleven in de belevingswereld van onze
doelgroep;
 Jij bent communicatief sterk en jij komt representatief over;
 Jij bent in staat om deadlines te halen en werkt gedisciplineerd.

WAT WIJ JE BIEDEN
De online marketing 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 maarten@maison365.nl

Maison365 BV | Amsterdam

