
OVER REHAB FOOTWEAR
REHAB is een jong creatief Nederlands schoenenmerk dat in 2008 werd opgericht door Jaco Flach. In 2010 voegt Jeremy 
Westerhuis zich als partner bij Jaco om hun gezamenlijke droom te verwezenlijken; een eigenwijs schoenenmerk met 
uitgesproken, inspirerende schoenen van hoge kwaliteit! Bij REHAB Footwear BV werken inmiddels met een team van twaalf 
jonge, toegewijde mensen die hun droom najagen om de wereld te veroveren met hun creatieve ideeën! Ben je geïnspireerd door 
ons bedrijf en deze functie laat t ons dan snel weten en mail je cv en korte toelichting naar: sylvia@rehabfootwear.com

Ben jij op zoek naar een leuke stage, ben je handig met computers, snel met cijfers en data? Dan hebben wij een uitdagende stage 
voor je. Heb je kennis van Photoshop en word je enthousiast van Marketing/Multimedia Design en vind je het leuk om de REHAB 
webshop op een hoger niveau te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Stagiaire Marketing Medewerker werk je nauw samen met de Marketing afdeling en ga je je bezig houden met de volgende 
werkzaamheden:
• Webklaar maken van fotomateriaal van de REHAB Footwear collectie.
• Meehelpen en denken op het gebied van Online Marketing, SEO, SEA, Google Analytics en Social Media.
• Backoffice werkzaamheden van onze online webshop.
• Ondersteunen van het Marketingteam. 

WIJ VRAGEN
• Je werkt snel en nauwkeurig en hebt commericeel inzicht. 
• Je volgt een opleiding op het gebied van Marketing of Multimedia design.
• Basis kennis van Adobe Photoshop.

WIJ BIEDEN
• Een dynamisch en eigenwijs bedrijf met een hecht team en gedreven collega’s. 
• Een uitdagende stage binnen de nieuwste afdeling van ons bedrijf die volop in ontwikkeling is.
• Marktconform stage- & reiskosten vergoeding.
• Iedere dag verse lunch, lekkere koffie en natuurlijk korting op het REHAB Footwear assortiment.
• Uitstekende bereikbaarheid (randje Westland en Den Haag, vlakbij A4 en de A13).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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REHAB Marketing & Design Office | ‘s-Gravenzandseweg 6a in Wateringen


