
Heb jij affiniteit met internetverkoop? Werk je graag in een klein, ambitieus team? Ben je flexibel en kan je 
snel schakelen? Dan is dit je kans! De Onlinewinkelier is op zoek naar een enthousiaste Webshop en Content 
stagiaire. 

Als Webshop en Content Medewerker ben je de spil in het bedrijf. Zonder jou komen de nieuwste producten 
niet online en blijven vragen onbeantwoord. Je bent geduldig, klantvriendelijk, oplossingsgericht en hebt een 
commerciële instelling. Tevens maak je gemakkelijk contact, ben je goed in teksten schrijven en ben je verant-
woordelijk voor de inkoop van producten.  

Bedrijfsprofiel
De Onlinewinkelier is een snelgroeiend bedrijf wat bestaat uit twee webshops: www.debehangwinkelier.nl en 
www.dewoonwinkelier.nl. Je gaat meewerken aan beide websites en komt daarbij terecht in een ambitieus 
team waar de sfeer positief en informeel is. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden! Dus misschien veranderd 
jouw stage wel in een vaste baan! Op deze manier kan je meegroeien met het bedrijf. 

Wat ga je doen?
Als Webshop en Content medewerker ga je bij de Onlinewinkelier aan de slag om de webshops naar een 
hoger niveau te tillen. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: Beheer van de webshops, content ontwikkel-
ing, klantenservice, product ontwikkeling en inkoop. Een leuke uitdagende functie met een afwisselend taken-
pakket. Geen dag is hetzelfde en er is veel ruime voor eigen inbreng! 

Wij zoeken:
• Studeert MBO in de richting communicatie / economie;
• Affiniteit met interieur en design;
• Je bent leergierig;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je houdt van orde en gaat accuraat te werk;
• Je bent 5 dagen per week beschikbaar;
• Je bent 20 weken beschikbaar vanaf 1 februari 2017 ;

De Onlinewinkelier biedt
Een uitdagende functie bij een opkomend bedrijf waarbij een prettige, positieve werkomgeving hoog in het 
vaandel staan.  Wij zijn dagelijks bezig met woonartikelen en trends rondom wonen. Geen vervelende pro-
ducten om je mee bezig te houden en te verkopen. 

De Onlinewinkelier is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het knusse centrum van Gouda. Je hebt 
veel eigen inbreng over je takenpakket en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.
Naast dat je er een gezellig team voor terug krijgt, krijg je een ook een passende stagevergoeding en sluiten 
we de week graag af met een borrel.

Solliciteren?
Wil jij je bijdrage leveren aan deze groeiende webshops en ben jij de persoon die we zoeken? Solliciteer dan 
direct! Mail je motivatie en CV naar joost@deonlinewinkelier.nl.

Vacature Webshop en Content stagiaire


