
Ben jij een gedreven student wiens hart
sneller gaat kloppen van fashion, ben jij

creatief aangelegd en houd jij je graag bezig
met Social Media en ben jij een flexibele

duizendpoot? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Wij zoeken per februari 2022 enthousiaste

MBO of HBO-stagiairs om ons team te
komen versterken. 

 
Stuur jou cv & motivatiebrief op naar

info@leatherbelove.com

 

Online marketing/communicatie
stagiaire



Leatherbelove.com is een online webwinkel, gespecialiseerd
in lederen, handgemaakte riemen. Deze lederen riemen

worden nog volledig met de hand gemaakt en het leuke is
dat dit wordt gedaan in het atelier waar wij tegenover

zitten met ons kantoor. Super gaaf, zo dicht bij de bron. Al
meer dan 6 jaar bieden wij onze producten aan via ons

eigen webshop, maar ook op Bol.com.
  

Wat zijn je taken? 
Het maken van content en beheren van de verschillende
Social Media kanalen waaronder: Instagram, Facebook,

Pinterest en Google 
 

Meehelpen met diverse taken die betrekking hebben op de
webshop 

 
Trendwatching: de laatste trends en ontwikkelingen op
het gebied van online marketing in de gaten houden en

doorvoeren in diverse online marketing activiteiten 
 

Klantenservice werkzaamheden 
 

Onderhouden van de marketplace Bol.com 

Wat bieden wij?  
Een leerzame en leuke meewerkstage bij een jong en

dynamisch bedrijf 
 

Ruimte om jezelf te ontwikkelen en jouw creatieve ideeën
uit te werken 

 
Een klein en gezellig team 

 
Stagevergoeding 

 
Een enthousiaste begeleider die jouw helpt tijdens je

stageproces  

Wie ben jij?  
Je volgt een relevante MBO of HBO opleiding, in de

richting communicatie/(online)marketing 
 

Je hebt affıniteit met mode en hebt gevoel voor fotografıe
 

Je hebt passie voor Social Media en bent creatief
aangelegd 

 
Je bent leergierig, zelfstandig en durft initiatief te nemen

 
Je bent bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B - Je

beheerst de Nederlandse taal en Engelse taal in woord en
geschrift 

 

Instagram & Facebook @Leatherbelove - www.leatherbelove.com 


