Altijd al willen werken bij een start-up? Dit is je kans!
EARN-E is opzoek naar een energiek en ondernemende E-Commerce Manager die zin heeft om met
een veelzijdig takenpakket aan de slag te gaan.
Je komt te werken in een klein team en zult tijdens je stage verschillende onderdelen van het bedrijf
leren kennen. Hierdoor zijn je werkzaamheden divers. Zoals het onderhouden van klantcontact, het
uitleveren van (webshop) bestellingen, het opzetten en onderhouden van de social mediakanalen en
je ondersteund in de promotie, communicatie en media-uitingen voor de grotere wijkprojecten.
Daarnaast is er vrijheid voor eigen ideeën en initiatieven.
Je leert alles over hoe het er achter de schermen aan toegaat in een kleine webshop en
onderneming. Je leert veel over ondernemerschap, dit maak je van dichtbij mee. In de operations
werkzaamheden werk samen met de (part time) operations manager. Je ondersteund op de
klantenservice (telefoon, WhatsApp en email) en handelt vragen van klanten af. Je maakt
bestellingen gereed om verzonden te worden en ondersteund in enkele algemene kantoortaken.
Je komt te werken in een commerciële omgeving, waarin je promotie en media-uitingen ontwikkeld.
Dit doe je onder begeleiding van de oprichters, die beide hebben gestudeerd aan de ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten, in Arnhem. Ze zullen je ondersteunen in je creatieve proces en leren
hoe je creativiteit inzet tot goede media-uitingen die aansluiten bij de klantgroep.
Je werkweek ziet er als volgt uit:
Relatiebeheer en klantenservice | 2 a 3 dagdelen
- Webshop bestellingen afhandelen, klaarmaken en versturen
- Zakelijke bestellingen klaarmaken en versturen
- Klantenservice; telefoon, WhatsApp en email
- Retouren afhandelen
Media-uitingen verzorgen | 1 a 2 dagdelen
- Ontwerpen en realiseren van social media-uitingen (Facebook, LinkedIn, Instagram)
- Promotiemateriaal voor de wijkprojecten ontwikkelen
- Nieuwsbrieven en mailings opstellen.
Schoolopdracht of vrije opdracht | 1 dagdeel
- Nader te bepalen
Kantoorwerkzaamheden | 1 dagdeel
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Wij vragen:
- Een zorgvuldige, zelfstandige en verantwoordelijke houding
- Dat je sociaalvaardig bent en affiniteit hebt met klantcontact
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal (woord en schrift)
- Een commerciële en creatieve instelling
- Een leergierig en ondernemende inzet, die goed past in een klein team
Wij bieden:
- Een uitdagende en dynamische stageplek met veel ruimte om je te ontwikkelen
- Je bent onderdeel van een jong, startend en snelgroeiend bedrijf
- Werkt in een commerciële omgeving, met een eigen werkplek op kantoor
- Er is veel ruimte voor creativiteit, en ondersteuning hierin
- Stagevergoeding € 150,- per maand
- De lunch op kantoor verzorgen wij
We zijn een snelgroeiend bedrijf, als je bij ons stage komt lopen kan er de mogelijkheid ontstaan voor
een bijbaan na de stageperiode, met doorgroeimogelijkheden tijdens en na je studie.
Enthousiast geraakt door deze vacature en ons verhaal, zin in een uitdagende stage? Stuur je
motivatie en cv naar werken@earn-e.com.
We horen graag van je!
Groeten,
Team EARN-E

Stagevacature E-Commerce Manager
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