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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:
•  Het actueel houden van ons assortiment
•  Je denkt mee en komt met oplossingen voor het 

verbeteren van onze website
•  Helpt mee bij beursvoorbereidingen en werkt tijdens 

beurzen mee
•  Bied je dagelijkse ondersteuning aan onze klanten en 

onze leveranciers door het beantwoorden van vragen 
en het geven van informatie 

•  Denkt mee bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen, 
zoals bijvoorbeeld het retourbeleid

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 HBO student in de richting van 

Bedrijfskunde/Commerciele Economie
• Communicatief sterk
•  Gedreven, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Kunt goed overweg met Excel
•  Affiniteit met E-commerce en ICT 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!” 


