
Stageplaats Communicatie & (Online) Marketing – NATHALJA.NL 
 
NATHALJA.NL is de winkel (in Venlo) met sterke Nederlandse modemerken in een unieke 
persoonlijke en uitgesproken stijl, voor modeliefhebbers die stijlvol en toch comfortabel 
voor de dag (of de avond) willen komen. Lekker no-nonsense en zeker on-trend! 
 
Wij zijn een snel groeiend, gezellig en actief bedrijf met een klein en enthousiast team. Wij 
zijn altijd op zoek naar studenten die een interessante en vooral leerzame stageplek zoeken. 
Ben jij die creatieve en zelfstandige student die passie heeft voor mode, ben jij een 
teamplayer en zelf veel online te vinden? Houd jij trends nauwlettend in de gaten, kan jij je 
verplaatsen in wat onze doelgroep wil dragen en weet jij mensen enthousiast te krijgen voor 
onze collecties?! 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als Communicatie en (Online) Marketing Specialist ben jij verantwoordelijk voor het 
vertellen van ons verhaal als bedrijf en het verhaal van onze producten en merken. Je vertelt 
het verhaal gekeken door de ogen van onze klant. Je verzorgt de huisstijl, maakt flyers, 
organiseert online & offline events, verzorgt de online content en zet reclamecampagnes op 
rondom nieuw drops aan de hand van onze content grid. Daarnaast heb je contact met 
klanten en fabrikanten en ben je de schakel in communicatie en marketing tussen onze 
fabrikanten, onze samenwerkende partners, onze klanten en het bedrijf. Je ontwikkelt 
creatieve, commerciële en organisatorische vaardigheden. Ervaring op en met social media 
en content writing is een grote pre. Evenals inzicht in trends en “fingerspitzengefühl” met 
creatieve computerprogramma’s.  
 
Werkzaamheden: 
 

- (Online) Marketing en webshop optimalisatie: Je schrijft teksten voor onder andere 
nieuwsbrieven, social media posts, productteksten en blogartikelen. Je ontwerpt 
social media posts, maakt filmpjes, nieuwsbrieven, banners en flyers binnen onze 
huisstijl.  
 

- Webshop: Je schrijft teksten voor onder andere nieuwsbrieven, social media posts, 
productteksten en blogartikelen. Je schrijft teksten voor de website zoals 
landingspages gericht op SEO. We werken met google analytics, waarbij jij meekijkt 
naar de statistieken van de website en meedenkt over verbeteringen. Daarnaast 
denk je mee over conversieoptimalisatie en hoe je dit in de communicatie uitingen 
kan verwerken. 
 

- Online marketing: Je denkt mee over grotere online marketingcampagnes en helpt 
deze uit te voeren. Je zoekt contact met influencers, zet samenwerkingen op en 
onderhoud het contact. Je zoekt potentiële nieuwe kandidaten voor een affiliatie 
samenwerking, onderhoud het contact en monitort de resultaten. 
 

- Social media: Je ontwerpt posts voor onze social mediakanalen, je onderhoudt 
contact en vergroot het engagement. Daarnaast werk je aan de grafische vormgeving 



van onder andere de social media posts, nieuwsbrieven, banners en flyers binnen 
onze huisstijl. 
 

- Klantenservice: Je beantwoord vragen en helpt klanten via de chat, via mail en via 
social mediakanalen. 
 

- Productimplementatie: Met behulp van onze eigen content grid verzorg je de 
volledige communicatie rondom de productreis. Van productaankondiging tot en met 
het afscheid nemen van producten en productlijnen.  
 

- Events: Je ondersteund, denkt mee, bouwt mee op, communiceert over en bent 
aanwezig tijdens winkelevents online events.  

 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed in zowel spraak als schrift 
• Je volgt een aanverwante opleiding passend bij deze omschrijving. 
• Je bent gemotiveerd, hebt creatieve ideeën en toont initiatief. 
• Je hebt passie voor mode en bent zelf actief op social media. 

 
Wat bieden wij aan jou? 

• Werken in een klein team met liefde voor het vak 
• Ontwikkelen van je eigen kwaliteiten en plezier hebben in wat je doet 
• Een informele werksfeer waar je energie van krijgt  
• Uitdagende stage met eigen verantwoordelijkheden 
• De mogelijkheid om na je stage te blijven werken en/of werkzaamheden te blijven 

verrichten 
• Leuke uitjes en “kleine cadeautjes” ,-) 

 
Hebben wij je interesse mogen wekken? Stuur ons je CV toe met vermelding van je eigen 
social mediakanalen en een leuke tekst waarom je goed in ons team past. En wie weet zien 
we je snel bij ons aan de koffiebar voor een leuk gesprek! 
 
Team NATHALJA.NL 
 


