
Online marketing stagiair

Heb jij oog voor detail en help je ons graag mee om de 
productcontent & SEO te verbeteren? Heb je affiniteit met 

interieur? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar een HBO -student die onze online 
marketing afdeling ondersteunt. Jij denkt mee en komt met 
oplossingen voor het verbeteren van onze 
(SEO-) content of voor de customer journey van onze 
klanten, zodat zij altijd vinden wat ze zoeken. 

Wie ben jij?
• Een 3e of 4e jaars HBO-student (richting Marketing 

en/of Communicatie) met een hands on mentaliteit
• Je hebt kennis van SEO.
• Je bent creatief en schrijft graag
• Je heb goede beheersing van de Nederlandse taal en 

schrijft foutloos Nederlands
• Nederlands is onze voertaal, heheersing van andere 

talen zoals Engels en Duits zijn een pré
• Je beheerst het Adobe-pakket, met name Photoshop 

Tijdens deze meewerkstage 
Draai je volledig mee in het team en ben je mede-verant-
woordelijk voor de creatie van tekstuele content: je schrijft 
productteksten, maar ook (SEO-)teksten voor landingspa-

gina’s, blogs en marktplaatsen als Bol en Amazon. Je bent 
creatief bezig met content en verspreid dit via alle (social) 
mediakanalen en ondersteunt bij het maken van inspireren-
de (stijl)pagina’s op onze website. 

Wij bieden
• Een uitdagende stage met veel eigen verantwoorde-

lijkheid 
• Een passende stagevergoeding 
• Ruimte om ook aan de opdrachten voor je studie te 

werken 
• Leuke collega’s in een nieuw hip bedrijf  

Over ons 
Wij zijn dutch home label. Een hippe online woonwinkel 
met ruim aanbod in verlichting, meubels en accessoires. 
Onze website biedt alles voor een eigentijds interieur. We 
werken met een enthousiast team 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. 
 
Koffie? 
Ook zin gekregen in deze gave uitdaging, Mail dan snel 
naar: marnix@dutchhomelabel.nl en wie weet drinken we 
binnenkort een kop koffie.

Wij bieden je een inspirerende
werkplek met ruimte voor

initiatief en bruisende ideeen!
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