STAGE GRAFISCHE VORMGEVING
Omnitailers is een snelgroeiend marketing en e-commerce bedrijf met een faciliterend platform voor fysieke
winkels en merken in de fashionbranche. Doel van Omnitailers is om de consument omni-channel te
bereiken en te overtuigen tot aankoop.
De Omnitailers formules bieden diverse kanalen (webshops) met ieder een eigen imago en doelgroep,
maar met dezelfde doelen: verbeteren van het klantcontact, meer online aanwezigheid, een groei in omzet,
minder restvoorraad en het behouden en/of verbeteren van de merkbeleving.

STAGIAIR GRAFISCHE VORMGEVING
Als stagiair(e) grafische vormgeving vorm je samen met de Creative Marketeer de creatieve ondersteuning binnen het
marketingteam. Je houdt je bezig met concepting en het creëren van campagnemateriaal voor verschillende
marketingdoeleinden, zodat er meer verkocht wordt op webshops van Omnitailers. Je krijgt de kans je Adobe skills
verder te ontwikkelen door hands-on banners op te maken (voor de webshops, mailings, social media posts, affiliate
uitingen etcetera). Je maakt presentaties op voor het sales en management team aan de hand van de Omnitailers
huisstijl. Je volgt trends op de voet en brainstormt mee over de invulling van de campagnes. Je weet een idee om te
zetten naar een concept en uit te werken tot een eindproduct.

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU:
•

Je volgt een MBO/HBO studie in de richting mode, design, media en/of communicatie

•

Je bent creatief en durft volgens het no box thinking te acteren

•

Je bent assertief, zelfstandig en neemt een productieve houding aan

•

Je bent leergierig, kritisch en nauwkeurig

•

Je denkt in beelden en loopt warm voor lettertypen, figuren en kleuren

•

Je hebt een goede kennis over Adobe Photoshop, Indesign en Illustrator, maar wilt je hierin graag verder
ontwikkelen

•

Je bent bekend met storytelling en inspelen op de doelgroep

•

Je gaat dagelijks los op Pinterest en kan niet genoeg krijgen van het opdoen aan inspiratie

•

Je wilt graag leren van een ervaren en enthousiaste Creative Marketeer

•

Je bent vanaf januari/februari 5 maanden beschikbaar voor 4/5 dagen in de week

WIJ BIEDEN JOU:
•

De kans op een super leerzame werkervaring in een jong, professioneel marketingteam binnen een snelgroeiend
e-commerce bedrijf, waar je jouw skills kunt uitbreiden en verbeteren.
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•

Een leuke maandelijkse stagevergoeding.

•

De mogelijkheid op een vaste baan na het afronden van je studie.

•

Een plek waar je veel ruimte krijgt voor eigen input.

•

Door de korte lijnen binnen de verschillende afdelingen zijn er altijd collega’s die met je willen/kunnen sparren

•

De mogelijkheid om je professionele netwerk uit te breiden.

•

Een rol binnen een gezellig, hardwerkend team, dat graag samen terugblikt op een goede week onder het genot
van een borreltje – work hard, play hard!

•

Een inspirerende werkomgeving in de gave Suikersilo’s, dat goed bereikbaar is via het openbaar vervoer
(tegenover station Halfweg-Zwanenburg).

GEKNIPT VOOR DE FUNCTIE?
Zie jij jezelf hier al helemaal zitten? Stuur dan nu een e-mailtje met je CV, een recente foto van jezelf en je motivatie
naar jobs@omnitailers.com.

FORMULES VAN OMNITAILERS
Je krijgt alle facetten mee van het retaillandschap met de Omnitailers labels:

Locals United - www.localsunited.nl
Locals United brengt fysieke winkels samen op www.localsunited.nl. Naast dat het aanbod van de winkelier op Locals
United wordt aangeboden, opent de winkelier ook meteen een eigen webshop. Zo is de winkelier 24/7 open - online
én offline. De winkelier bereikt een groter publiek, verkoopt meer en houdt minder restvoorraad over.

Brandkids - www.brandkids.nl
Brandkids is een uitgebreide webshop met kinderkleding van topmerken, gericht op papa’s en mama’s. De webshop
heeft een geavanceerde filtering, zodat je gemakkelijk kunt vinden waar jij naar op zoek bent. Via mailings en social
media inspireren en adviseren wij de ouders om de kast van hun kids verstandig te vullen.

shopVIP - www.shopvip.com
ShopVIP is een online sample sale voor de slimme fashionista’s. Door je aan te melden bij shopVIP ontvang je
exclusief de beste deals in jouw mailbox. Je shopt de mooiste A-merken met korting oplopend tot 80%. Jassen, tassen,
schoenen, sieraden en meer... Elke dag wat nieuws én exclusief voor shopVIP-leden!
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