
Functieomschrijving stageplaats Communicatie / (Online) Marketing

ComeGetFashion is een fashion webshop gespecialiseerd in trendy fashion musthaves. Wij
zijn een sterk groeiend, hip en jong bedrijf. Een klein en enthousiast team is op zoek
naar studenten die een toffe en vooral leerzame stageplek zoeken.

Ben jij die creatieve en zelfstandige student die passie heeft voor online marketing en heb jij een 
passie voor mode? Je bent veel online te vinden en weet hoe een fashion webshop zich online wil 
profileren. Denk jij bij de communicatiemiddelen van grote modemerken, dat wil ik ook wel leren?! 
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Werkzaamheden:

- Webteksten schrijven: Je schrijft teksten voor onder andere nieuwsbrieven, social media posts, 
productteksten en blogartikelen.

- Influence marketing: Je zoekt contact met influencers, zet samenwerkingen op en onderhoud 
het contact.

- Social media: Je ontwerpt posts voor onze social media kanalen, je onderhoudt contact en 
vergroot de engagement.

- Grafisch vormgeven: Je ontwerpt social media posts, nieuwsbrieven, banners en flyers binnen 
onze huisstijl

- Affiliate marketing: Je zoekt potentiële nieuwe kandidaten voor een affiliatie samenwerking, 
onderhoud het contact en monitort de resultaten. 

- Klantenservice: Je beantwoord vragen en helpt klanten via de chat op onze site.
- Online marketing: Je denkt mee over grotere online marketing campagnes en helpt deze uit te 

voeren.
- SEO / SEA: Je schrijft teksten voor de website zoals landingspages gericht op SEO.
- Google Analytics: Je krijgt een kijkje in de statistieken van de website en denkt mee over 

verbeteringen.
- Conversieoptimalisatie: Je denkt mee over conversieoptimalisatie en hoe je dit in de 

communicatie uitingen kan verwerken. 

Wat vragen wij van jou?
- Je kan goed en foutloos teksten schrijven.
- Je volgt een HBO opleiding.
- Je bent gemotiveerd en hebt creatieve ideeën. 
- Je zoekt een stageplaats voor 5 of 6 maanden. 
- Je werkt zelfstandig en bent creatief in het zoeken van oplossing. 
- Je hebt passie voor mode.
- Je kan eventueel grafisch vormgeven.

Wat bieden wij?
- Werken in een enthousiast, jong, gedreven en klein team.
- Een informele werksfeer waar je met plezier stage loopt.
- Uitdagende stage met verantwoordelijkheid. 
- Mogelijkheden om na je stage werkzaamheden te blijven verrichten.

Hebben wij je interesse mogen wekken? Stuur ons je CV toe en een motivatiestukje
waarom je graag bij ons stage wil lopen. Wellicht drinken wij samen
binnenkort een kop koffie, of thee natuurlijk! Alvast bedankt voor je reactie!

Team ComeGetFashion

Soort dienstverband: Stage
Stagevergoeding: In overleg


