
Dutch Home Label is een hip en dynamisch bedrijf met een 
sterke passie op het gebied van verlichting en interieur. 
We werken met enthousiaste mensen die graag hun visie 
op dit gebied met je delen. Een bedrijf waar we openstaan 
voor initiatief en nieuwe ideeën en waar vooral geen 
dag hetzelfde is. De klant staat bij ons altijd op nummer 
één en helpen graag in de zoektocht naar een passend 
product. Met een ruim aanbod in verlichting, meubels 
en accessoires in verschillende stijlen bieden we de 
consument alles voor een eigentijds interieur.  

Functieomschrijving 
Je draait volledig mee in het team en hebt daarbij je eigen 
taken en projecten. Tijdens deze (meewerk)stage help je 
mee op alle vlakken binnen ons bedrijf, zoals: 

• Ontwikkelen van creatieve ideeën voor content 
marketing op het gebied van beeld.
• Je helpt mee bij het maken van banners, flyers en social 
media posts
• Je denkt mee over onze content kalender en 
consumentenacties
• Je bedient meerdere Social Media kanalen, voornamelijk 
Pinterest en Instagram

Op zoek naar een leuke en leerzame stage? Heb je affiniteit met  

interieur en heb je goede ideeën die bijdragen aan de succes van  

Dutch Home Label? Wij bieden een inspirerende stageplek!

Jouw profiel
• Een enthousiaste MBO of HBO student in Online 
Marketing/Communicatie/Media/Design
• Je bent creatief met een goed gevoel voor beeld
• Je hebt ervaring met Photoshop en/of andere 
beeldbewerkingssoftware 
• Ervaring met videobewerking is een pré

 
Wat we bieden 
Tijdens deze (meewerk)stage kom je in aanraking met de 
diverse werkvelden waar de nadruk ligt op het maken van 
content. Je werkt samen met een klein en enthousiast 
team. Regelmatig hebben we een teamuitje en op vrijdag 
sluiten we de week af met een vrijmibo. En natuurlijk niet  
te vergeten... je krijgt ook een stagevergoeding. Wil jij  
deel uitmaken van het team van Dutch Home Label? 
Stuur dan je CV en motivatie naar info@dutchhomelabel.nl. 
Wie weet drinken we binnenkort een kop koffie!
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“Wij bieden je een inspirerende 
stageplek met ruimte voor 
initiatief en bruisende ideëen!” 

STAGIAIR CREATIEVE  
CONTENT MARKETING (m/v)

32-40 uur | 5 - 6 maanden


