ALLROUND STAGE
Welcome to our playful little universe! House of Jamie biedt een uitgebreide collectie van kleding & accessoires
voor boys en girls van 0-8 jaar. Designed in Amsterdam. Alle producten zijn gemaakt van OEKO-TEX
gecertificeerde stoffen onder Fair Trade omstandigheden. Voor meer info: www.houseofjamie.com.
WAT
House of Jamie is op zoek een allround stagiaire voor 4/5 dagen per week, voor een periode van minimaal 5
maanden. We bieden de mogelijkheid om volledig mee te draaien in het bedrijf; je krijgt te maken met alle
aspecten van het runnen van een eigen label en een webshop. House of Jamie is gevestigd in Diemen (vlakbij
metrostation Diemen Zuid / Verrijn Stuartweg).
WERKZAAMHEDEN
- Ondersteuning op backoffice en customer service; denk hierbij aan orderverwerking, verwerken van
retouren, beheer van de webshop voorraad en actief op klantenservice
- Ondersteuning bieden bij administratieve handelingen i.s.m. officemanager
- Ondersteuning bieden aan Salesmanager
- Helpen met de voorbereiding en uitvoering van events en (internationale) beurzen
- Assisteren tijdens fotoshoots (product & lifestyle)
- Voorbereiden en notuleren van vergaderingen
- Digitaal archiveren
- Overige algemene werkzaamheden
EISEN
- MBO+/ HBO-opleiding marketing, communicatie, fashion, lifestyle of media
- Je bent zelfstandig, creatief, initiatiefrijk, flexibel en houdt van aanpakken
- Affiniteit met mode en een goed gevoel voor stijl
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Kennis van Excel, PowerPoint, Word
- In het bezit van B-rijbewijs
WIJ BIEDEN
- Een stage met veel verantwoordelijkheid en de kans om jezelf optimaal te ontwikkelen
- Een fijne werksfeer in een jong en informeel team
- Ervaring opdoen in een snelgroeiend bedrijf in de modebranche en alles leren wat er te leren valt bij een
modelabel
PERIODE: Februari 2019 t/m juni 2019. Voor een periode van minimaal 5 maanden (4/5 dagen per week).
STAGEVERGOEDING: Ja

INTERESSE: Stuur je CV en motivatie naar zahira@houseofjamie.com

