
 
 

Social Media Marketing/ Copywriter/ Content Creation (bijbaan/ stage) 
 
We zijn op zoek naar een leergierige en enthousiaste student die klaar is om in de wereld te 
duiken van een consument gerichte, e-commerce startup. Je werkt dagelijks mee aan 
creatieve en inspirerende content voor de website, social media en andere 
communicatie-uitingen. 
 
Dit is een geweldige kans om directe ervaring op te doen in een leuke startup, en om directe 
impact te hebben op belangrijke onderdelen van het bedrijf. Ons team is enthousiast om 
nieuwe stagiaires aan te nemen en om ze kennis te laten maken met het bedrijf en zichzelf 
te ontwikkelen in het komende semester.  
 
Join us in unboxing AWESOMENESS!  
 
Werkzaamheden: 
- Het creëren van creatieve content en schrijven van aantrekkelijke teksten voor onze social 
media kanalen (Facebook, Instagram en Pinterest), website en nieuwsbrieven 
- Bedenken en ontwikkelen van (SEO-proof) teksten 
- Assisteren bij het opzetten van leuke marketingacties met o.a.influencers voor social media 
- Verdere ondersteuning wanneer en waar nodig bij dagelijkse werkzaamheden 
Profiel 
 
Wat wij zoeken 
- Je bent creatief en een tikje extravert 
- Je bent een enthousiaste doorzetter, die goed zelfstandig en efficiënt kan werken 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en schrift en beschikt 
over een vlotte pen in beide talen 
- Je hebt een passie voor mode, internet en communicatie 
- Je volgt een studie op HBO/WO-niveau op het gebied van communicatie, mode en/of 
journalistiek. Ervaring met tekstschrijven voor het web is een pré 
- Je hebt basiskennis van Photoshop 
- Beschikbar voor min. 2 dagen per week 
 
Wat wij jou aanbieden 
• Dynamisch werk in een uitdagende omgeving 
• Een informeel, creatief en (te) gek team 
• Gezellige vrijdag middag borrels 
 
 
 
 



Over het bedrijf: 
 
BUNDLEBOON veranderd de manier van shoppen voor je kleintje door technologie, data, 
merken, persoonlijke en een unieke klantervaring te combineren. Wij besparen jou de nare 
winkel drama tijdens het winkelen met je kleintje en maken er een leuk moment van. Je kunt 
nu op je gemak verkleerdpartijtje spelen met je kleintje bij jou thuis. 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 
strategisch 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 
 


