ALLROUND STUDIO STAGIAIR
Omnitailers is een snelgroeiend marketingbedrijf met een faciliterend platform voor fysieke winkeliers en
merken in de fashionbranche met als doel de consument te bereiken en te laten converteren.
De Omnitailers formules bieden diverse kanalen (webshops) met ieder een eigen imago en doelgroep,
maar met dezelfde doelen: beter klantcontact, meer online aanwezigheid, een groei in omzet, minder
restvoorraad en het behouden en/of verbeteren van de merkbeleving. De formules van Omnitailers zijn:

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!
Omnitailers bestaat uit een gedreven team, waar misschien wel een plekje vrij is voor jou! Wij zijn gevestigd in de
Suikersilo’s in Halfweg (tussen Amsterdam en Haarlem). Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tegenover
station Halfweg-Zwanenburg) of met de auto.

ALLROUND STUDIO STAGIAIR
Als all-round stagiaire binnen Omnitailers bieden wij jou een divers leerveld waarin jij je verder ontwikkelt in het
innoverende retail en e-commerce vak. Niet alleen leren we jou alle kneepjes van deze vernieuwende business, maar
zal je ook ervaring opdoen in een ambitieus en creatief team, door mee te denken met verschillende processen, van
klantenservice tot beeldbewerking. Heb jij oog voor detail, ben je een multi-taskende aanpakker vol met nieuwe
ideeën en houdt je van een divers takenpakket in een vernieuwende omgeving? Dan is een stage bij Omnitailers
hetgeen wat jij zoekt!
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WAT JOUW HOOFDTAKEN ZULLEN ZIJN:
•

Styling & fotografie van kleding op mannequins in onze eigen fotostudio

•

Styling & fotografie van accessoires en schoenen in onze eigen fotostudio

•

Het selecteren van beeld en creëren van digitale content.

•

Voorbereidend werk zoals het stomen en het in- en uitpakken van kleding, all-round logistics.

•

Beeldmateriaal en productfotografie uitzoeken voor de winkelier, en de bijbehorende productinformatie
toevoegen.

•

Het ondersteunen van de studiomanager, de shop owners en andere afdelingen van Omnitailers.

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU:
•

Mode / e-commerce en/of retail-gerelateerde studie

•

Nauwkeurig, gestructureerd en netjes

•

Gemotiveerd, zelfstandig en pro-actief

•

3-5 dagen per week beschikbaar, startend op Januari/Februari 2017 voor een nader te bepalen periode.

WIJ BIEDEN JOU:
•

De kans om professionele werkervaring op te doen in een snelgroeiend marketing en e-commerce bedrijf en daar
op verschillende vlakken je skills uit te breiden en te verbeteren.

•

Een maandelijkse stagevergoeding.

•

Eventuele doorgroei mogelijkheden

GEKNIPT VOOR DE FUNCTIE?
Is dit jouw ideale stage en pas jij perfect in het hierboven geschetste plaatje? Stuur dan nu een e-mail met je CV, een
recente foto van jezelf en je motivatie naar jobs@omnitailers.com.

Copyright © 2016 Omnitailers BV. All rights reserved.

