Communicatie/marketing stage bij ENGEL. celebrate life
WAT?
ENGEL. is op zoek naar een communicatie/marketing stagiair(e) voor 4 dagen in de week, die helpt het
merk op de kaart te zetten in binnen- en buitenland. Als communicatie/marketing stagiair(e) ben je
verantwoordelijk voor de uitwerking van de verschillende marketinguitingen van ENGEL. Verder zal
hij/zij uitvoerende taken hebben op het gebied van marketing/communicatie en sales.

WAAR?
ENGEL. is een kinder lifestyle merk, opgericht in 2005, dat is uitgegroeid tot een bedrijf die wereldwijd
haar mooie producten verkoopt als groothandel en webwinkel. Ons kantoor wordt bemand door de
eigenaar Sabien, Aisa die verantwoordelijk is voor alle administratieve zaken. Daarnaast werken we
veel samen met freelancers, een extern magazijn, agenten en distributeurs, en bedrijven die onze
productie ondersteunen. Het hoofdkantoor van ENGEL. is gevestigd in Amsterdam-IJburg.
WERKZAAMHEDEN?
Als stagiair(e) draai je mee met alle dagelijkse werkzaamheden. Je werkt samen met ons kleine team
en mag alle facetten van het bedrijf doorlopen. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen ideeën en de
uitvoering hiervan.
De aandacht zal hoofdzakelijk liggen bij de volgende activiteiten:
- Ondersteunen bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van marketingcampagnes en uitingen binnen
de e-mailmarketing, website en social media;
- Analyseren van de verschillende marketing campagnes en uitingen;
- Optimaliseren van de website (SEO);
- Content beheer van de website (nieuwe producten invoeren, foto beheer producten etc)
- Ondersteunen bij sales gerelateerde taken.

EISEN?
- 3e jaars HBO-student met relevante opleiding (communicatie, (online)marketing, e-commerce)
- zelfstandig, enthousiast, creatief en initiatiefrijk
- schrikt niet van verantwoordelijkheden, flexibel en houdt van uitdagingen
- affiniteit met kinderlifestyle of retail branche
- communicatief vaardig
- goede beheersing Nederlandse en Engelse taal, Duits of Frans is een pré
- gevoel voor humor
- ervaring met Woocommerce, Wordpress en Google Analytics is een pré
- startdatum: september 2021, bij voorkeur 6 maanden
INTERESSE?
Lijkt het je leuk om stage bij ENGEL. te lopen? Stuur dan vandaag nog een korte motivatie en CV naar
sabien@engelpunt.nl t.a.v. Sabien Engelenburg. Tot medio augustus zullen wij de sollicitaties in
behandeling nemen.

