
Stage/Meewerkstage Online (Content) Marketeer DeWoonwinkelier
Voor de stageperiode van februari-juni 2019 zoeken wij een creatieve content marketeer (HBO/WO) 

 
Bedrijfsprofiel 
Wil je meedraaien in een dynamische E-commerce omgeving? Wil je meer te weten komen over social media, contentmarketing 
en is er iets wat je graag wil uitzoeken, opzetten of vormgeven? Kom dan stage lopen bij DeWoonwinkelier! 
 
DeWoonwinkelier is een jong en snelgroeiend e-commercebedrijf gevestigd in een industrieel kantoor in Gouda. Opgericht in 
2017 is DeWoonwinkelier nationaal actief als dé vloerkledenleverancier van Nederland.

Missie van 2019: in de Twinkle Top 200
DeWoonwinkelier
Achter DeWoonwinkelier schuilt een jong enthousiast team die er voor gaat! Het e-commerce landschap is dynamisch en 
afwisselend. Wij staan voor 100% duidelijkheid en door onze scherpe inkoop kunnen wij klanten een hoge kwaliteit tegen een 
scherpe prijs bieden. 

Dit ga je doen
• Je ontwerpt en schrijft productintroducties 
• Je denkt mee over promoties/acties 
• Je verzorgt content voor diverse media 
• Je helpt mee met de vormgeving van nieuw beelden 
• En wat je nog meer doet? Dat bepaal je zelf! 
 
Specifieke eisen 
• Hbo-opleiding in de richting van media/marketing/communicatie/commerciële economie 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Initiatiefrijk en zelfstandig 
• Ondernemend en proactief 
• Sterke wil om te leren 
• Affiniteit met Adobe en Indesign is een pré

De Woonwinkelier biedt
Een uitdagende stage bij een snelgroeiend bedrijf waarbij
een prettige en positieve werkomgeving hoog in het
vaandel staan. Een stagevergoeding is vanzelfsprekend en er 
is veel ruimte voor eigen inbreng en zijn er doorgroeimogelijk-
heden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar, zo stopt er een bus voor 
de deur en is er voldoende (gratis) parkeerruimte. 

 

 
Naast een stagevergoeding en een leuke werksfeer bieden we 
ook:
• Een warm welkom in een enthousiast team 
• Elke dag een lekkere lunch en vers fruit 
• Smakelijke vrijdagmiddag borrel 
• Professionele begeleiding! 

Solliciteren?
Enthousiast? Mooi! Stuur een  mailtje met je cv en motivatie naar vacature@deonlinewinkelier.nl of bel met 085-060 3050 en 
vraag naar Joost of Erwin. Hopelijk tot snel!


