
Stage vacature 

Enthousiaste marketing/communicatie studenten, we’re looking for you! Fanct is een gespecialiseerde 
webwinkel met natuurlijke producten voor de vrouw. Vanuit onze gezellige kantoor in Schiedam 
werken we elke dag aan het groei van onze merk. 

Altijd al willen leren hoe het er aan toe gaat achter de schermen van een online bedrijf? Je krijgt bij 
ons de kans om brede kennis over marketing, e-commerce en social media op te doen. Je wordt 
onderdeel van ons team, waardoor je aan alle aspecten van het bedrijf zal meewerken en alle 
dagelijkse dingen zal meekrijgen. 

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het volgende: 

➢ Meedenken en ondersteunen in het opzetten en onderhouden van (marketing) campagnes 
➢ Social media beheer (en content creatie) op verschillende kanalen 
➢ Meedenken over blogs en nieuwsbrief content 
➢ (Influencer) samenwerkingen opzetten en onderhouden 
➢ Marktonderzoek 
➢ Het uitvoeren en bijhouden van kleine administratieve taken 

Ben jij creatief en heb je affiniteit met marketing en social media? Dan zijn wij opzoek naar jou! Kun je 
daarnaast ook nog leuke teksten schrijven? Dan is dat een grote pré! 

Maak je echter geen zorgen als je hier nog niet zoveel van af weet. Uiteindelijk is de match en jouw 
inzet het allerbelangrijkst voor ons, dus wat je nog niet kunt, leren we je graag! 

Wat wij zoeken 

• Een leergierige, betrouwbare en enthousiaste student 

• In de studierichting marketing/communicatie/media/vormgeving/business 

• Fulltime beschikbaar voor een periode van 4-6 maanden 

• Beschikbaar per september 2022 (een ander startmoment is in overleg mogelijk) 

• Iemand die graag meedenkt, verantwoordelijkheid neemt en met creatieve ideeën/oplossingen 
komt 

Wat wij bieden 

• Een kans om veel te leren over online marketing, social media, en e-commerce 

• Een gezellige werkplek in een jonge, creatieve omgeving 

• Ruimte voor jouw eigen (creatieve) inbreng 

• Flexibiliteit, we vinden het belangrijk dat we goed rekening houden met elkaar. Flexibiliteit en 
goede communicatie van beide kanten is daarom erg belangrijk voor ons! 

• Een kleine stagevergoeding voor jouw inzet 

Zie jij jezelf al stage lopen bij Fanct Stuur dan een mailtje met jouw motivatie en CV naar en wie weet 
zien we je snel voor een kennismakingsgesprek! 

 


