
 

 

Personal shopping/ styling (bijbaan / stage) 

 
BUNDLEBOON is een personal shopping service voor kinderkleding. We zijn op zoek naar een 
stagiar of part-time student met een passie voor mode en kids. Maak deel uit van een jonge start-up 
en help ons om een premium retail service op te bouwen.  

Verantwoordelijkheden 

● Algemene ondersteunende rol voor de stylisten 
● Persoonlijke stijl sessies: Je belt, mailt en chat met klanten en stelt ze vragen over hun stijl en 

voorkeuren. 
● Styling: Stel de perfecte outfits samen die voor elke klant persoonlijk zijn geselecteerd, 

gebaseerd op hun wensen en maten. 
● Help de stylisten met betrekking tot retouren, omruilingen, producten, beschikbaarheid in 

inventaris 
● Alle productinformatie verzamelen van leverancierspartners en inkooporders invoeren 
● Verzamel assortimentgerelateerde feedback van personal shoppers en klanten 
● Verwerking van bestellingen en retouren 

 
Functie eisen 

● Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 
● Relevante studie op het gebied van mode, retail, styling, communicatie of hospitality/service 

management 
● Je bent commerciële ingesteld, service-georienteerd en communicatief sterk 
● Gemotiveerd, flexibel, enthousiast en sociaal 
● Passie en aanleg voor mode en kinderkleding 
● Beschikbaar voor min. 3 dagen/ week 

Wat we aanbieden 

● Een dynamische baan in een uitdagende werkomgeving 
● We zijn een informeel en (te) gekke team 
● Kans op een fulltime baan na je afstuderen 
● Friday Rosé (of elke dag Rosé) 

Over het bedrijf 
BUNDLEBOON veranderd de manier van shoppen voor je kleintje door technologie, data, exclusieve 
merken en een unieke klantervaring te combineren. We geven onze klanten een unieke en nieuwe 
winkel-ervaring. Shoppen voor je kind wordt nu handig EN leuk. 
We zijn een startup gevestigd in Amsterdam, gestart door twee jonge vrouwen uit Duitsland en 
Denemarken met beiden uitstekende ervaring op het gebied van retail en fashion.  
Sluit je aan bij ons jong en dynamisch team om bij te dragen aan een innovatieve startup dat zich 
aansluit bij een business met een enorme markt en mogelijkheden in Europa. 
Ben jij degene waar we naar opzoek zijn? Stuur dan nu je CV en motivatiebrief naar 
admin@bundleboon.com 


