
          
 
 
 
 
Allround zomerstage 
 
Functie:  Allround 
Periode:  28 juni – 27 augustus 
Uren:  In overleg 
 
Hoe:   Motivatie + cv naar info@bonnelife.com 
Deadline: Zondag 29 mei om 23.59u 
 
Bonne Suits is een Amsterdams kledingmerk dat (mede-) is opgericht door Bonne Reijn. Tijdens 
zijn carrière als stylist, merkte Bonne dat hij iets miste in het mode-aanbod: veelzijdige kleding 
die geschikt is voor iedereen, elk moment en lang mee gaat. Als reactie ontwikkelde hij het 
‘Bonne Pak’: een op klassieke overals en werkpakken gebaseerd pak dat in zijn neutraliteit 
geschikt is voor elke situatie en het platform biedt om vormgegeven te worden door iedereen. 
Zoals Bonne het zegt: ‘een schooluniform voor het leven’.  
 
Ons merk draait goed: we zijn heel trots op de Dutch Design Award die we wonnen in 2019, onze 
winkel Zeedijk 60, die we samen met The New Originals en Sumibu hebben opgericht, en de 
(internationale) klantenkring die we al hebben opgebouwd. De zomer is voor modemerken, net als 
voor veel andere sectoren, een beetje komkommertijd. Maar direct na de zomer begint het weer. 
We hebben dit jaar een belangrijke lancering gepland in augustus. De stagiair die we zoeken helpt ons 
in de zomer met de dagelijkse bedrijfsvoering, het voorbereiden van de lancering en de planning voor 
de rest van het jaar.  
 
Wat we zoeken 
Iemand met een passie voor mode en cultuur, die in de zomer graag extra ervaring op wilt doen bij 
een idealistisch kledingmerk en zich daarbij in wilt zetten voor alles dat bij het runnen van een bedrijf 
komt kijken. 
 
Wat we bieden 
De mogelijkheid om directe invloed uit te oefenen op ons merk. We zijn een kleine organisatie, waar 
je direct op de kern van het merk zit en alles mee zal krijgen. Daarnaast hebben we een sterk 
netwerk in de creatieve sector in Amsterdam, een prachtig kantoor in het hart van de stad en zullen 
de werktijden flexibel zijn. 
 

 


