STAGE MARKETING & SALES

TELL ME MORE!

WAT GA IK DOEN?

WIE BEN IK?

Donsje is een all-round kindermerk met

1. Klantcontact met zowel particuliere als
onze retail klanten over de hele wereld

1. Je volgt een HBO/WO-opleiding
richting sales, commerciële economie,
marketing of communicatie

onweerstaanbaar schattige schoenen,
kleding en accessoires. Het merk wordt
verkocht in zowel web shops, boetieks,
luxe warenhuizen en concept stores over
de hele wereld (meer dan 40 landen)!
We werken met een jong en klein team,
daardoor krijg je als Marketing & Sales
stagiaire de mogelijkheid om volop mee
te draaien in een snelgroeiende fashiononderneming!

WAAR?
Hoofdkantoor in Amsterdam

2. Het ontwikkelen en updaten van onze
B2C & B2B website
3.Brainstormen over marketing & sales
acties (en het opzetten daarvan)
4. Het inplannen en ontwikkelen van
promotionele acties met andere merken/
retailers
5. Zoeken naar prospects om zo onze
zakelijke markt te vergroten
6. Salesmanager ondersteunen in de
verkoop van onze nieuwe collecties

2. Je bent een echte aanpakker
3. Je werkt goed samen in teamverband
4. Je bent enthousiast en creatief
5. Je wil graag meer leren over de mode
en retail industrie
6. Je hebt goede schriftelijke
vaardigheden (Nederlands & Engels)
7. Je bent minimaal 3 maanden
beschikbaar

7. Assisteren tijdens modebeurzen en
verschillende fashion events

WIJ ZOEKEN?

SAY YES?

We zoeken een HBO/WO-student(e)

Stuur een e-mail met je CV en korte
motivatie naar florentine.hamming@
donsje.com en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op!

afkomstig van de studierichting (of
vergelijkbare studie) marketing,
communicatie, commercieel, economie
of sales gerelateerde studie die leergierig
is met een echte hands-on mentaliteit!
We bieden een interessante stage
waarbij je vrij bent om deel te nemen
aan alle facetten, waarmee een jonge
onderneming te maken heeft. Hierin krijg
je eigen interessante projecten. Naast een
leuke werkervaring/omgeving is er ook
ruimte voor persoonlijke groei. Een echte
uitdaging dus!

T: +31 (0)20 2101321
E: florentine.hamming@donsje.com
Facebook: Donsje Amsterdam
Instagram: donsjeamsterdam
www.donsje.com

