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Vacature Stagiaire Online Marketeer

“HUUS.nl heeft een jong en gezellig team waar je veel van elkaar

leert. Zo krijg je verschillende taken die echt bij jou passen en kan

je altijd iedereen om hulp vragen. In dit bedrijf kun je echt

groeien!” 

-Rohdé

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen kijk

dan op de Over HUUS pagina.

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

Geen dag is het zelfde bij HUUS.nl! Je werkt nauw samen met onze online marketeers, websitebeheerder, de fotograaf

en een extern marketingbureau. De ene dag ben je druk bezig met het optimaliseren van de website en de andere dag

ben je de nieuwe social media posts aan het schrijven. Het is maar net wat jij het leukste vindt. 

Taken 

Je bedenkt en maakt de leukste social media posts voor Facebook, Instagram en Pinterest 

Je analyseert het gedrag van de bezoekers met Google Analytics 

Je ondersteunt in het webshopbeheer  

Je geeft advies over hoe wij de interactie met onze klanten kunnen verbeteren en welke obstakels er uit de

weg geruimd moeten worden om meer conversie te genereren 

Je gebruikt je creatieve brein; verbaast ons met creatieve en innovatieve oplossingen en ideeën! 

Je sluit wekelijks aan bij ons marketingoverleg en brainstormsessies 

Vormgeven in Photoshop en/of Canva 

Geef aan waar je voorkeur ligt, dan kunnen we je takenlijst samenstellen.  

Naast al deze taken zal je meedraaien met onze dagelijkse marketingactiviteiten. Wekelijks hebben we een

brainstormsessie om samen tot nieuwe en toffe ideeën te komen. Deze ideeën gaan we uitwerken en iedereen krijgt een

eigen verantwoordelijkheid. 

Wat we van jou verwachten 

Je bent leergierig 

Je neemt initiatief 

Goed in woord en geschrift 

Toevoeging in ons gezellige team 

Waarom je bij HUUS.nl stage wilt lopen 

Goede werksfeer 

Je wordt écht een volwaardig lid van het team 

Veel (creatieve) vrijheid 

Veel zelfontwikkeling 

De leukste (virtuele) vrijdagmiddag borrels 

De gezelligste collega’s 

Je ontvangt een stagevergoeding 

Wij zijn erg benieuwd naar jouw creatieve sollicitatie. Ben je net zo nieuwsgierig

naar ons als wij naar jou? Check onze teampagina  om een paar van je nieuwe

collega’s vast te zien en stuur je sollicitatie naar vacatures@huus.nl. 

https://huus.nl/over-huus/
https://huus.nl/ons-team/
https://huus.nl/ons-team/
mailto:vacatures@huus.nl
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Vacature Stagiaire E-commerce/Marketing 

“HUUS.nl heeft een jong en gezellig team waar je veel van elkaar

leert. Zo krijg je verschillende taken die echt bij jou passen en kan

je altijd iedereen om hulp vragen. In dit bedrijf kun je echt

groeien!”                     -Rohdé

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen

kijk dan op de Over HUUS pagina.  

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

Geen dag is het zelfde bij HUUS.nl! Je werkt nauw samen met onze online marketeers, websitebeheerder, de fotograaf

en een extern marketingbureau. De ene dag ben je druk bezig met het optimaliseren van de website en de andere dag

ben je de nieuwe social media posts aan het schrijven. Het is maar net wat jij het leukste vindt. 

Taken 

Je werkt als allround marketing stagiaire op de E-commerce afdeling 

Je helpt mee met het bewerken van productfoto’s en het maken van marketinguitingen 

Je zoekt mee naar nieuwe merken en zoekt nieuwe producten om deze klaar te maken voor de webshop 

Je bedenkt en maakt de leukste social media posts voor Facebook, Instagram en Pinterest  

Je leert alles op het gebied van e-mail marketing, social marketing en content Marketing 

Je helpt mee met Offline Marketing (flyers, beurzen etc.) 

Je ondersteunt onze webshopbeheerders 

Online marketing verzorgen voor onze labels in Nederland, België en Duitsland 

Je gebruikt je creatieve brein; verbaast ons met creatieve en innovatieve oplossingen en ideeën! Je sluit

wekelijks aan bij ons marketingoverleg en brainstormsessies

Naast al deze taken zal je meedraaien met onze dagelijkse marketingactiviteiten. Wekelijks hebben we een

brainstormsessie om samen tot nieuwe en toffe ideeën te komen. Deze ideeën gaan we uitwerken en iedereen krijgt een

eigen verantwoordelijkheid. 

Wat we van jou verwachten 

Je volgt een MBO opleiding richting

Marketing en Communicatie of

andere relevante opleiding 

Je bent ondernemend en leergierig 

Je neemt initiatief  

Goed in woord en geschrift  

Toevoeging in ons gezellige team

Waarom je bij HUUS.nl stage wilt lopen 

Goede werksfeer 

Je wordt écht een volwaardig lid van het team 

Veel (creatieve) vrijheid 

Veel zelfontwikkeling 

De leukste vrijdagmiddag borrels 

De gezelligste collega’s 

Je ontvangt een stagevergoeding 

Door stage te lopen bij HUUS.nl leer je alles wat je nodig hebt voor een carrière binnen de e-commerce. Ben je net zo

nieuwsgierig naar ons als wij naar jou?

Wij zijn erg benieuwd naar jouw creatieve sollicitatie. Ben je net zo nieuwsgierig naar ons als wij naar jou?  Check onze

teampagina  om een paar van je nieuwe collega’s vast te zien en stuur je sollicitatie naar vacatures@huus.nl. 

https://huus.nl/over-huus/
https://huus.nl/ons-team/
https://huus.nl/ons-team/
mailto:vacatures@huus.nl

