
 

Stagiair(e) Sales/Communication 
 
Mixed Utrecht is meer dan een store. Wij bouwen met een jong talentvol team aan een multibrandstore waar onze 
consument zich prettig en gewaardeerd voelt. Met het complete team hebben wij gemeenschappelijke doelen: 
het bieden van de beste service, het hebben van kennis over fashion en het overdragen van deze kennis en het 
blijven innoveren van Mixed. Daarnaast zorgen wij er allemaal voor dat onze consument met de juiste items de 
deur uit gaat, dat diezelfde consument heel graag terugkomt en dat we verder bouwen aan een community. 
 
Om deze doelen dagelijks na te kunnen blijven streven zijn wij opzoek naar een stagiair(e) om ons talentvolle 
team te komen ondersteunen. Ben jij opzoek naar een stage waar jij de hele dag met mode bezig kan zijn en waar 
je jezelf kunt ontwikkelen binnen een klein en gezellig team? Dan zoeken wij jou! 
 
Verantwoordelijkheden 
- Het bieden van de allerbeste service aan onze klanten (sales) 
- Het maken en posten van de social media-uitingen (marketing) 
- Een gezellige sfeer in store creëren  
- Helpen met de interne en externe Visual Merchandising 
- Ondersteunen in het opbouwen en uitbreiden van het klantenbestand en van partnerships 
- Bijdragen aan de ontwikkeling van het team en het merk ‘Mixed’ 
- Helpen bij het organiseren van events  

 
Jouw profiel 
Je bent… 
- bezig met een (fashion- of marketing gerelateerde) HBO studie 
- service- en resultaatgericht  
- creatief, denkt vooruit en ziet geen problemen die er niet zijn 
- gepassioneerd (passie voor sales en/ of marketing) 
- geïnteresseerd in de mode branche en het merkenpakket van Mixed 
- flexibel, creatief en denkt vooruit 

 
Ervaring in de modebranche is een pré.  
 
 
Wat bieden wij?  
- Een stagevergoeding 
- De mogelijkheid om vanuit huis aan een eventuele schoolopdracht te werken 
- Een prettige werkomgeving 
- Doorgroeimogelijkheden 
- Werken in een toffe en dynamische store met de coolste merken 
- Als lid van ons team ontvang je Family korting  
- Gezellige teamborrels 

 
Durf jij het aan? Mail dan naar noel@mixedutrecht.nl en wij nemen contact met je op! 
 


