
COMMUNICATIE & DESIGN STAGE  

 

Van Morgen zoekt een enthousiaste, hands on marketing & design stagiair(e) die ons 
team de komende 4-6 maanden komt versterken.  

Je gaat aan de slag met onze marketing kanalen. Je zoekt met het team naar concrete 

verbeteringen en voert die vervolgens zelf uit. De werkzaamheden zullen met name 

liggen op het gebied van content strategie, content design en copywriting (ook mogelijk 

als afstudeeropdracht). 

vanmorgen.com | Instagram | Facebook 

  

http://www.vanmorgen.com/
https://www.instagram.com/vanmorgen_com/
https://www.facebook.com/vanmorgencom/


OVER VAN MORGEN 

De veelbesproken startup Van Morgen is de wereld van bed- en badproducten aan het 
opschudden. Van Morgen verkoopt o.a. beddengoed en handdoeken van hoogwaardige 
materialen voor een comfortabele nachtrust én voor een eerlijke prijs. Onze producten zijn 
exclusief te koop via vanmorgen.com en bij onze pop-up store in Lil’ Amsterdam (Amstelpassage, 
Stationsplein 31C, Amsterdam). Wij leveren rechtstreeks van onze Portugese weverij naar de 
klant, zonder tussenkomst van onnodig dure tussenschakels. Zo kunnen wij de prijs voor de 
consument laag houden. Uiteraard zijn onze producten ethisch verantwoord geproduceerd. 

Zie hier een video over ons merk. 

JE WERKZAAMHEDEN  

• Ontwerpen van marketing- en communicatie-uitingen  
• Meedenken aan en vormgeven van social media uitingen en advertising  
• Meehelpen met (het schrijven van) nieuwsbrieven, sales mailings en persberichten 
• Ondersteuning van dagelijkse activiteiten (denk aan webshop beheer en customer support 

via social) 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

• Je volgt een HBO studie. 
• Je hebt een passie voor fashion & textiel in het algemeen en beddengoed in het bijzonder en 

je bent een enthousiaste verteller 
• Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en het Engels.  
• Je bent commercieel ingesteld 
• Je beschikt over 1 of meer van de volgende vaardigheden:  
• Sketch, Photoshop, Indesign  
• Schrijven van (commerciële) teksten en social media posts  
• Kennis over Social Media 

WE BIEDEN JE 

• De kans om aan de wieg te staan van een veelbelovend merk, dat nu al veel onder de 
aandacht staat van de media 

• De kans om te werken in een creatief team 
• Een vergoeding van €350,- per maand + reiskosten 

 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur dan een email met je CV en een korte introductie naar info@vanmorgen.com t.a.v. Thao 
Nguyen. Voor vragen kun je ook bellen op 020 - 261 9563. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqpbG4dYTJU
mailto:schelto@vanmorgen.com

