Marketing en communicatie stagiair(e) gezocht bij de leukste
webshop in Amsterdam
Droom jij van een eigen webshop en wil je eens in praktijk zien en leren wat daar allemaal bij
komt kijken? En ben jij klaar voor de leukste stage van je leven? Reageer dan snel!
Wat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student die van meerdere markten thuis is en zijn of haar
talenten wil inzetten om Paco Verpakkingen nog succesvoller te maken. Je werkt samen met het hele
team en daardoor krijg je te maken met alle facetten van een webshop. Wij geloven in echte
zelfstandigheid en moedigen eigen initiatieven aan. Zie je iets wat je wil leren of doen? Ga je gang! Je
krijgt alle vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Natuurlijk kan je ook rekenen op enthousiaste begeleiding
van de marketingmanager en je andere nieuwe collega’s. Verbaas ons én jezelf!
Stageperiode, aanvangsdatum en hoogte van de stagevergoeding zijn in overleg. Zit je helemaal op je
plek bij ons? Dan is er ook een mogelijkheid tot een vaste baan.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Maken van vernieuwende (360 graden) foto’s in onze professionele fotostudio.
Helpen om onze SEO en SEA te optimaliseren.
Bedenken van succesvolle marketingacties.
Bijspringen bij het verwerken van bestellingen en opnemen van de telefoon.
Geven van de best mogelijke klantenservice om een lach op het gezicht van onze klanten te
krijgen.
Aanpakken van klussen die jij leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld het ontwerpen van je eigen
collectie stickers!

Wie zijn wij?
Wij zijn Paco Verpakkingen, groothandel in verpakkingsmateriaal: een begrip in Amsterdam sinds
1958. We werken met een jong, enthousiast team om onze doelen waar te maken en de grootste
webshop in verpakkingsmaterialen te worden. We breiden ons steeds verder uit, en dat brengt een
hoop kansen en werk met zich mee. Daarom hopen wij jou binnenkort toe te voegen aan ons team!
We zijn gevestigd in Amsterdam-West en zijn gemakkelijk met het OV én de fiets te bereiken.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met het reilen en zeilen van een webshop.
Je bent flexibel, hulpvaardig, zelfstandig en een harde werker maar vindt een grapje op z’n tijd
ook fijn.
Je vindt het leuk mee te denken met nieuwe ontwikkelingen.
Je werkt accuraat en zorgvuldig.
Je doet een HBO of WO-opleiding op het gebied van marketing, media, communicatie of
commercie.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Enthousiast?

Dan zijn wij nieuwsgierig naar jouw reactie. Neem contact met ons op via
merel@pacoverpakkingen.nl of via +31(0)20 - 624 03 47, ook met eventuele vragen!

