
 
 

Maak jij onze webshop succesvol? 

De Projectinrichter B.V. is sinds 2003 gespecialiseerd in kantoor- en projectinrichting 
en als onafhankelijk inrichter biedt het bedrijf meer dan 250 merken 
kantoormeubelen en projectstoffering.   

Door de ruime collectie kan De Projectinrichter de wensen van architecten, facilitair 
managers, adviseurs, ontwerpers en directe opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, de 
gezondheidszorg en de overheid ruimschoots invullen. 

Voor de locatie Purmerend van De Projectinrichter zijn we, als erkend leerbedrijf, op 
zoek naar een stagiair(e) die van ons de opdracht krijgt om onze webshop 
succesvol(ler) te maken.  
 
Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden: 

 Je denkt mee aan soorten producten of thema's die op onze webshop 
geplaatst kunnen worden zodat dit een goed functionerende en 
converterende webshop gaat worden voor zakelijke eindklanten (B2B). 

 Het promoten op creatieve wijze van de webshop 
Dit kan je doen door het schrijven van SEO-teksten, blogs, maken en editen 
van vlogs of video's of andere creatieve, inspirerende en variërende content. 

Wat heb je hiervoor nodig? 

 Goede communicatieve vaardigheden en je bent getalenteerd als het gaat 
om het bedenken en schrijven van on- en offline content 

 Je weet welke middelen je in kunt zetten om een webshop en bijbehorende 
website te promoten 

 Je kunt goed samenwerken met mensen maar ook zelfstandig werken 
 Je denkt mee over de marketing- en communicatiestrategie en voert deze 

uit 
 Ervaren met Photoshop (of vergelijkbare bewerkingsprogramma’s) en CMS-

systemen 
 Dol op alles wat met design en inrichtingen te maken heeft  
 Volgt een opleiding, richting communicatie, media en/of journalistiek 

Dit bieden we jou: 

 Een stagevergoeding 
 Reiskostenvergoeding 
 Een unieke leerervaring in de praktijk bij een erkend leerbedrijf 
 Professionele begeleiding om jouw kennis om te zetten in praktijk 
 Prettige werkomgeving met fijne collega’s 

Wil jij onze webshop succesvol maken? Reageer dan op Stagemarkt. 


