
Naïf is hiring a hands-on intern!  

Naïf is more than just a company to work for: it is a sustainable personal care brand with 
products coming straight from our hearts. We want to change the world of personal care into 
GOOD CARE: good for your family, and good for the planet. We are a fast-growing start-up 
with a beachfront office in The Hague and operating on an international level. This results in 
new and exciting challenges every day and plenty of room for personal development. 

The position: Marketing Intern 

We are looking for an enthusiastic, creative and hands-on intern to join our Marketing team 
for 5/6 months. You will be working on our (international) marketing projects and materials. 
You will be guided by our Brand Manager. If you are hands-on, creative and always full of 
new ideas, we are looking for you! 

What you will be doing at Naïf:  

• Content management for the different Naïf websites and web shops.  
• Content creation: support for writing and setting up online content, international 

activations and partnerships.  
• Work on Naïf’s marketing material for instore, events & fairs/tradeshows. 
• Set up and support in consumer research and campaign analyses. 
• Support in daily marketing operations: product launches/relaunches, press material and 

shoots. 

Our ideal candidate:  

• Is full of energy and has an entrepreneurial “can do” mentality. 
• Has an outgoing personality and is not afraid to share ideas. 
• Has experience in writing commercial texts/social media expressions. 
• Is capable to express him/herself on a professional level in Dutch and English. Both 

verbal and written.  
• Proficiency in multiple languages is a plus (DE/FR). 
• Preferably available from July 2021 for 6 months. 

What we offer:  

• An independent and challenging full-time position where you can make impact and 
develop yourself. 

• An international environment shared with an ambitious and successful team that is 
building a fast-growing skincare brand. 

• A start-up culture full of energy, fun and flexibility. 
• A beachfront office in Scheveningen (The Hague). 
• €400,- compensation a month 
• And of course, supplies of shampoo and creams.  

Sounds like fun? Please email your CV and motivation letter to julia@naifcare.com. Please 
mention in the subject line: Application Marketing Intern 

 

 



Naïf is op zoek naar een hands-on intern! 

Naïf is meer dan gewoon een bedrijf om voor te werken: we zijn een merk van natuurlijke 
huidverzorgingsproducten die recht uit ons hart komen. We willen de wereld van 
persoonlijke verzorging veranderen in GOOD CARE: good for your family, and good for the 
planet. Wij zijn een snelgroeiende startup gevestigd in Scheveningen, en opereren op 
internationaal niveau. Dit betekent: iedere dag nieuwe en spannende uitdagingen en veel 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  

Vacature: Marketing stage 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en hands-on intern om ons Marketingteam 
te versterken voor 5/6 maanden. In deze rol zal je ons helpen met (internationale) 
marketingprojecten en veel samenwerken met de Brand Manager. Ben jij hands-on, creatief 
en zit je vol nieuwe ideeën, dan zijn we op zoek naar jou!  

Wat ga je doen bij Naïf:  

• Content management voor de verschillende Naïf websites en webshops.  
• Content creatie: support in schrijven en het opzetten van online content, internationale 

activatie en samenwerkingen.  
• Werken aan Naïf’s communicatie voor in de winkels, events & beurzen. 
• Opzetten en supporten in consumer research en campagne analyses. 
• Ondersteunen in de dagelijkse marketing activiteiten: product lanceringen, communicatie 

materialen en shoots. 

Onze ideale kandidaat:  

• Is vol met energie en heeft de ondernemende “can do” mentaliteit. 
• Is gedreven, energiek en is niet bang om nieuwe ideeën te delen. 
• Heeft ervaring in het schrijven van commerciële teksten/social media uitingen. 
• Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 
• Beheersen van meerdere talen is een pré (DE/FR). 
• Bij voorkeur startdatum juli 2021 voor 6 maanden. 

Wat wij jou bieden:  

• Een zelfstandige en uitdagende fulltime functie waarbij jij impact kunt maken, daarnaast 
veel leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 

• De kans om deel uit te maken van een internationaal, ambitieus en succesvol team, dat 
hard werkt aan de groei van een duurzaam huidverzorgingsmerk. 

• Een energieke, leuke en flexibele startup cultuur 
• Een kantoor aan het strand in Scheveningen (Den Haag). 
• €400,- compensatie per maand 
• En natuurlijk, heerlijke en duurzame shampoo en crèmes.  

Zie je jezelf hier werken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar julia@naifcare.com. Graag 
als onderwerp gebruiken: Application Marketing Intern 


