
Functieomschrijving stageplaats online marketing / content creator 

COMEGETFASHION is een jong, hip en snel groeiend bedrijf met een informele werksfeer 
in een klein team. Wij noemen onszelf met trots de meest trendy webshop van NL! Mode 
is onze passie en we doen er dan ook alles aan om de leukste collecties samen te stellen 
en de beste service te bieden aan ons klanten. 

Wat kun je verwachten van de stage? 

Heb jij zin in een uitdagende stage? Dan ben je bij COMEGETFASHION aan het juiste 
adres. Als stagiair krijg je veel verantwoordelijkheid binnen ons team. We kijken waar jouw 
talenten liggen en zullen zorgen dat jij hier het maximale uithaalt. Lijkt het je leuk om meer 
te leren over online marketing en je commerciële skills in praktijk te brengen? We are 
looking for you! 

Wat kun je verwachten van je werkzaamheden? 

- Ontwikkelen van visuele beelden voor de website 
- Beheren social media 
- Campagnes ontwikkelen en content creëren voor social media 
- Email marketing; ontwikkelen van concepten en visuele beelden 
- Fotografie / videografie 
- Ontwerpen van flyers en ander offline beeldmateriaal 
- Influencer marketing 
- Schrijven van webteksten voor onder andere productteksten en blogartikelen 
- Opzetten van Adwords campagnes  
- Samenwerkingen zoeken en onderhouden met mediabureau’s (SEO / linkbuilding) 
- Conversieoptimalisatie; je denkt mee over conversieoptimalisatie en hoe je dit in de 
communicatie uitingen kan verwerken 
- Je denkt mee over grotere marketing campagnes 

Wat verwachten we van jou? 

- Je hebt passie voor fashion 
- Je bent zelf veel online te vinden en hebt enige kennis van de doelgroep 
- Je hebt een commerciële instelling 
- Je kan goed en foutloos teksten schrijven 
- Je bent leergierig en zelfstandig 

 
Hebben wij je interesse mogen wekken? Stuur dan je CV en motivatie naar onderstaand 
mailadres. Voeg daarbij indien mogelijk je portfolio met verschillende projecten op het 
gebied van grafische vormgeving toe. Wellicht drinken wij samen binnenkort een kop koffie 
of thee. Alvast bedankt voor je reactie!  

Mail: info@comegetfashion.com 
Team: ComeGetFashion  
Soort dienstverband: Stage  
Stagevergoeding: In overleg 
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