
Online marketing stagiaire

Wij zoeken een gedreven student wiens hart
sneller gaat kloppen van online marketing.

Iemand die graag in een klein team werkt en
zich persoonlijk wil ontwikkelen. Iemand met
affiniteit voor fashion en absoluut graag wil

werken bij een webshop. Ben jij dit? Dan zijn
wij op zoek naar jou! 

 
Kom jij ons team versterken per september 2023?

 
Stuur jouw cv & motivatiebrief op naar

info@leatherbelove.com



Leatherbelove is een online webwinkel, gespecialiseerd in
handgemaakte lederen riemen. Met een collectie van meer dan 400

riemen in diverse soorten en maten, voor dames en heren. Deze
lederen riemen worden iedere dag op bestelling gemaakt. Al meer dan

8 jaar verkopen wij onze collecties via onze eigen webshop aan
consumenten uit Nederland en België. 

 
Het unieke aan het concept van Leatherbelove is dat alle riemen
dagelijks worden geproduceerd bij een productiebedrijf (JPLC)
waarmee wij onder één dak zitten met ons kantoor. Je kunt echt

letterlijk zien hoe een lederen riem wordt gemaakt en wat erbij komt
kijken om een kwalitatief, mooi product te produceren. Wij staan

bekend om onze expertise en service naar klanten. 
 
 

  
Een kijkje in jouw takenpakket: 

 
Het beheren van onze sociale media kanalen en het maken van

content 
 

 Webshop werkzaamheden 
 

  Customer journey & klantenservice werkzaamheden 
 

Verdieping Business to Business verkoop 
 

      Het onderzoeken van internationale kansen 
 

   Blogs schrijven en ontwerpen van nieuwsbrieven 
 

https://www.leatherbelove.com/
https://www.instagram.com/leatherbelove/
https://www.leatherbelove.com/blogs/blog/


Wat bieden wij?  
 

Een leerzame en leuke meewerkstage bij een jong en dynamisch bedrijf
met een klein en gezellig team

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

en meer kennis op te doen
 

Een leuke stagevergoeding + Bonusregeling
 

Een enthousiaste begeleider die jou helpt tijdens je stageproces met
jouw competenties en persoonlijke ontwikkeling

 
Een enthousiaste begeleider die jou helpt tijdens je stageperiode met

jouw schoolopdracht 

Wie ben jij?  
 

Je volgt een relevante (hbo) opleiding, in de richting
communicatie/(online)marketing

 
Je hebt affiniteit met mode en hebt gevoel voor fotografie (telefoon)

 
Je hebt passie voor Social Media en bent creatief aangelegd

 
Je bent leergierig, zelfstandig, sociaal en durft initiatief te nemen

 
Je bent flexibel en kan goed plannen en organiseren

 
Je bent in het bezit van rijbewijs B 

 
Je beheerst de Nederlandse taal en Engelse taal in woord en geschrift

 


