Heb jij de ambitie om een expert te worden in online marketing? Wil jij leren hoe je succesvol kan zijn in ecommerce? Dan hebben wij als top 3 e-commerce speler in de Benelux op het gebied van wijn, koffie en
petcare interessante stageplekken!
Je kunt stage lopen bij onze marketing, sourcing of design studio afdelingen. Bij het grotere wijnteam of
juist bij onze ‘scale up’ Voormijndier. Kortom, voor ieder wat wils. In september start je samen met een
aantal andere stagiaires.

Marketing Stage
Op de marketing afdelingen leer je alle fijne kneepjes van het vak over campagnes ontwikkelen: via welke
kanalen kunnen we onze klanten mooie aanbiedingen doen en de customer journey optimaal laten
verlopen? Je gaat helpen om de conversie van onze campagnes te vergroten en de tevredenheid van de
klanten te verhogen. Zie je mogelijkheden tot verbeteringen, dan krijg je zeker de kans om deze op te
pakken.

Digital Stage
Voor ons label Voormijndier zijn wij op zoek naar een Digital Marketing Stagiair. Voormijndier is een relatief
nieuw label en snel groeiend. Als onderdeel van e-Luscious heeft Voormijndier de mogelijkheid alle skills,
kennis en kunde van het overkoepelende moederbedrijf te gebruiken terwijl we toch nog steeds de
actiegerichtheid van een scale-up hebben.
Wil je jouw digital skills direct ontwikkelen, ben je ondernemend en wil je meteen impact maken in een
klein team? Dat kan door content te ontwikkelen en conversie te verhogen. Je gaat de eerste social
campagnes maken en zo het merken neerzetten. Alles om onze huisdier-baasjes nog beter te helpen.

Design stage
Alle marketing uitingen worden gemaakt in onze eigen Design Studio waar 7 collega’s alle content maken.
Denk daarbij aan: DTP, opmaak en aanpassen van banners, advertenties, proefnotities. Maar ook
Photoshop bewerkingen van productafbeeldingen en beelden in de DAM zetten. In deze stage ga je echt
dagelijks meewerken op de werkvloer en ervaren wat het betekent om bij een snel groeiend e-commerce
bedrijf te werken.

Sourcing stage
Goede koffie is een keuze! Dat is waar wij heilig in geloven en daarom bieden wij onze klanten een mooi
assortiment via ons label Koffievoordeel. We hebben sites in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en zijn
groeiende. In deze stage ga je onderzoeken en advies geven op het vlak van ons Europees koffie
assortiment; met welke producten en met welk aanbod gaan we nieuwe Europese landen en klanten
bedienen? Wat voor aanbiedingen kunnen we de klant bieden? Indien hier nieuwe eigen merkproducten
voor nodig zijn dan kan je deze in samenwerking met de sourcer en category Lead gaan ontwikkelen.
JIJ:
•

Wilt graag beter de wereld van e-commerce leren kennen;

•

Volgt nu een relevante opleiding in Marketing, Design, Sourcing of Commercie

•

Spreekt Nederlands en Engels;

•

Bent analytisch, behoudt overzicht en bent zelf startend;

•

Hebt gevoel voor klanten en hoe je ze aan ons kunt binden;

•

Bent daarnaast een flexibele denker en kun je snel schakelen. Het is bij ons best hectisch af en
toe!

WIJ BIEDEN JOU:
•

Ervaring opdoen bij een Twinkle top 30 e-commerce speler;

•

Werken met mooie A-producten waar klanten een emotie bij hebben;

•

Leren binnen een leuk en energiek team met veel kennis en kunde;

•

Onderdeel zijn van je eigen team waarmee je dagelijks werkt en ook het overkoepelende eLuscious team;

•

€400,- per maand stagevergoeding op basis van voltijds inzet;

•

Korting op onze fantastische wijn, koffie en petcare;

•

We werken in hybride vorm (thuis en kantoor) en geven een laptop in bruikleen.

OVER E-LUSCIOUS:
e-Luscious is een e-commerce organisatie in wijn, koffie & diervoeding dat een mooie plek heeft
bemachtigd in de top 30 grootste e-shop winkels van de Benelux. Met succesvolle labels, zoals
Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Colaris, Koffievoordeel, Koffiemarkt en Voormijndier, zijn wij actief in diverse
Europese landen.
Ons geheim is simpel: liefde voor onze mooie producten en het centraal zetten van onze klanten. Iedere
dag spelen we slimmer, persoonlijker en efficiënter in op hun behoeften. Dat dit werkt, blijkt wel uit onze
groei. We zijn afgelopen jaren verdubbeld in omzet, onze webshops bevinden zich in een continue
stroomversnelling en we ontwikkelen steeds meer nieuwe concepten en nieuwe markten.
INTERESSE?
Wil jij meebouwen aan de groei van e-Luscious en stage lopen bij een snelgroeiend bedrijf? Graag komen
we dan met jou in contact via: recruitment@eluscious.com. App of bel gerust wanneer je vragen hebt met
Femke Kemps (+31611271327). Wie weet drinken wij binnenkort een goede kop koffie!

