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Stage Marketing & Communicatie 

Workwear in Style is op zoek naar een enthousiast persoon om onze marketing te verbeteren. Ben jij 

op zoek naar een stage met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en wil je graag werken bij een 

groeiende startup? Lees dan vooral verder! 

De stage 
Als marketing stagiair ben je verantwoordelijk voor alle marketinguitingen van Workwear in Style.  
Met jouw frisse ideeën en commercieel talent ben je in staat om kansen te signaleren en weet je 
deze om te zetten in kansen voor onze dienstverlening. Jij weet als geen ander hoe je een merk kunt 
bouwen en ben niet bang om verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Tijdens de stage ben je een belangrijk onderdeel van de verdere groei van Workwear in Style. Jij zorgt 
er samen met jouw salescollega’s voor dat onze dienstverlening en producten onder de aandacht 
komen bij onze potentiële klanten. Vanuit jouw rol ben je op zoek naar nieuwe kansen om onze 
marketingkanalen nog beter in te richten en ben je verantwoordelijk voor het opzetten van 
marketingcampagnes. Daarnaast zullen wij gedurende het laatste kwartaal van dit jaar aanwezig zijn 
op meerdere events. Aan jou de taak om dit perfect te organiseren! 
 
Tijdens deze stage bestaan je taken o.a. uit: 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van unieke marketingcampagnes 

• Het schrijven van content/artikelen 

• Het optimaliseren van onze website en webshops (SEA & SEO) 

• Het beheren van al onze Social Media kanalen 

• Het voorbereiden en/of geven van presentaties 

• Het bezoeken en organiseren van events 
 
Naar wie zoeken wij? 

• Je volgt een HBO of WO opleiding binnen Sales, Marketing of Communicatie 

• Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar 

• Gemotiveerd, oog voor detail en een resultaatgerichte instelling 

• Je bent een communicatietalent met verfrissende ideeën 

• Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Een perfecte beheersing van de Engelse taal is een pré 
 
 
Waarom wil je bij ons stage lopen? 
Binnen Workwear in Style hechten wij veel waarde aan een leuke werksfeer. Ons motto is niet voor 
niks: “Tevreden collega’s zorgen voor tevreden klanten”. Je komt te werken in een startup waar veel 
ruimte is voor eigen inbreng en initiatieven. Geen vaste structuren maar juist mogelijkheden tot een 
eigen invulling. 
Naast dat je goede begeleiding ontvangt in een leerzame en inspirerende omgeving, staat Workwear 
in Style garant voor een leuke werksfeer. Stage lopen moet naast leerzaam ook vooral leuk zijn en 
daar gaan wij voor zorgen! 
 
 
Over Workwear in Style 
Workwear in Style is een Startup, opgericht in 2019. Na twee mooi jaren zijn wij wegens groei vorig 
jaar verhuisd naar ons nieuwe bedrijfspand. Maar we zijn ambitieus en willen deze groei doorzetten. 
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Workwear in Style staat voor modern en vooruitstrevend. Nét even anders dan de rest. Met een 
frisse, maar professionele blik kijken wij naar de wereld van beroepskleding. Kleding is belangrijk, en 
vooral in de sectoren waar wij actief zijn. Wij willen het verschil maken. 
 
 
Is dit de stage waar je naar op zoek bent? 
Fantastisch! We horen graag van je! Stuur dan jouw sollicitatie naar allan@workwearinstyle.nl 
Wij zullen vervolgens binnen twee werkdagen contact met je opnemen. 
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