
 
 

 

STAGIAIRE CONTENT/CREATIE MARKETEER (M/V) | HAARLEM 
 

(beroepsvoorbereidende stage van 20 weken, vanaf september 2021) 
 
 

Gaan bij jou creativiteit en zorgvuldigheid samen en ben je een digital smart kid? Ben je zo iemand 
die zowel bij het creëren van content als bij copywriting de puntjes op de i zet? Dan zou jij zomaar 
eens degene kunnen zijn die ons marketing & sales team naar een hoger niveau gaat tillen met de 
strategie, creatie en uitvoering van de nieuwsbrieven, social media en websites van de merken 
Marijke Mul en Sieraad Laten Maken. Draag jouw (edel)steentje bij aan ons snelgroeiende bedrijf!   
 
Ons bedrijf  
Het bedrijf van goudsmid en sieradenontwerpster Marijke Mul bestaat uit de merken Marijke Mul 

(winkel/sieradenlijn), Sieraad Laten Maken (plaform), Sieraden In Stijl (webshop) en City Jewels 

(collectie/webshop). In Haarlem werken in de winkel en in het atelier 15 goudsmeden, juweliers en 

kantoormedewerkers dagelijks aan productie, sales en marketing van de eigen collecties en vooral 

het maatwerk van unieke, persoonlijke sieraden in het midden en hogere segment.  

 
Wat ga je doen?  

 Nieuwsbrieven: meedenken en meeschrijven (3 st. p/m) 

 Social content: meedenken, creëren, produceren (4 st. p/w)   

 Bloggen: meedenken, coördineren, meeschrijven (4 st. p/m)   

 Website: bijhouden, meedenken, meeschrijven, updaten webshop (ongoing)   

 Marktonderzoek: wat doen onze collega’s en wat kunnen wij van ze leren?  

 Jouw talent: ben jij ergens goed in, dan passen we de stage-opdracht daar graag op aan 

 Hoort er ook bij: even helpen met de telefoon en kleine administratieve klusjes 
 
Wat neem je mee?  

 Kennis van social media strategieën en formats  

 Handigheid met creëren, plaatsen en organiseren van social content   

 Geen dyslexie (sorry), maar ‘n goed taalgevoel en je kunt best lekker schrijven  

 Goed gevoel voor vormgeving is een pré  

 Affiniteit met sieraden en juwelen  

 Proactieve ondernemende instelling, met ’t besef dat je nog niet alles weet  

 Gestructureerdheid, zorgvuldigheid, oog voor detail 

 Daadkracht en zin om een (relatief) klein bedrijf groot te maken!    
 
Wat bieden wij?  

 Variërende functie in een ambitieus bedrijf   

 Flexibele inhoud stage o.b.v. jouw talenten  

 Stagevergoeding van 250,- bruto per maand plus reiskostenvergoeding  

 Gezellige collega’s en érg fijne werkplek  
 
Stuur je CV met motivatie naar Meggy Willemse via marketing@marijkemul.nl  

http://www.marijkemul.nl/
http://www.sieraadlatenmaken.nl/
http://www.sieradeninstijl.nl/
http://www.cityjewels.online/
mailto:marketing@marijkemul.nl


Het bedrijf van goudsmid en sieradenontwerpster Marijke Mul bestaat uit de merken Marijke Mul 

(winkel/sieradenlijn), Sieraad Laten Maken (plaform), Sieraden In Stijl (webshop) en City Jewels 

(collectie/webshop). In Haarlem werken in de winkel en in het atelier 15 goudsmeden, juweliers en 

kantoormedewerkers dagelijks aan productie, sales en marketing van de eigen collecties en het 

maatwerk van unieke, persoonlijke sieraden in het midden en hogere segment.  

 
Alles wat Marijke en haar team maken, is geïnspireerd op de levensverhalen en emoties van mensen 
die op zoek zijn naar een uniek juweel. Momenten uit Marijke’s eigen leven inspireerden haar voor 
een luxe, vrouwelijke, speelse en elegante sieradenlijn met meerdere collecties (Marijke Mul). 
Momenten uit het leven van onze klanten inspireren ons iedere dag weer bij het ontwerpen van een 
persoonlijk sieraad van ambachtelijke kwaliteit (Sieraad Laten Maken).  
 
Marijke Mul | de ondernemer, het merk, de winkel & het atelier  

Al sinds Marijke in 1997 op 21-jarige leeftijd werd uitgeroepen tot ‘Goudsmid van het Jaar’ gaan 

vakmanschap en ondernemerschap hand in hand. Marijke is toonaangevend op haar vakgebied en 

runt haar bedrijf met lef en aanstekelijke bevlogenheid. De eigen collecties laten zich niet vangen in 

een bepaalde stijl, sommige zijn echt klassiekers met een eigen twist, andere juist eigentijds en 

gedurfd. Maar allemaal zijn ze luxe, speels, vrouwelijk, elegant, stijlvol en van tijdloze kwaliteit. 

Marijke hecht veel waarde aan persoonlijke verhalen, of die nu van haar zelf zijn (inspiratiebron voor 

eigen collecties) of dat het de levensverhalen zijn die klanten dagelijks met haar delen (voor het 

maatwerk van Marijke Mul of Sieraad Laten Maken).  

 

De collecties zijn te vinden in de winkel in de Gierstraat in Haarlem. Dit is de brand store waar ook de 

ontwerpgesprekken plaatsvinden en van waaruit het bedrijf wordt aangestuurd. Het atelier is een 

aparte locatie aan het Spaarne in de Waarderpolder, hier worden de sieraden door bevlogen 

vakmensen gemaakt. Hier vind je ook Marketing, Sales & Administratie.   

 

Sieraad Laten Maken | ons digitale platform  
Sinds 2016 een platform om een ambachtelijk vervaardigd sieraad te laten ontwerpen bij een 

landelijk aangesloten juwelier. Naast het ontwerp voor een nieuw sieraad kunnen klanten ook 

terecht voor het vermaken van een sieraad, voor reparaties en renovaties, voor onderhoud of voor 

de verkoop van oud goud. De aangesloten ondernemers betalen maandelijks abonnementskosten en 

worden in ruil daarvoor geholpen met het verkrijgen van afspraken. Daarnaast worden zij geholpen 

met marketing, sales en ondersteuning ontwerp/productie. Op dit moment zijn er 2 

juweliers/goudsmeden aangesloten bij het concept, maar de ambities zijn groot en er wordt achter 

de schermen hard aan de weg getimmerd.   

 

Andere activiteiten | Sieraden In Stijl & City Jewels  

Sieraden In Stijl is een webshop met gouden en zilveren sieraden in het midden tot lagere segment. 

Hier vind je niet alleen de eigen collecties van Marijke Mul, maar ook collecties van andere merken. 

Nadat het platform Sieraad Laten Maken vernieuwd is (plan: begin juli live), gaan we verder met 

Sieraden In Stijl.   

 
 
Dit is werken bij Marijke Mul: ambacht, persoonlijk en kwaliteit.  
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