
STAGIAIR(E) FASHION CONTENT EDITOR  

 

Wij zijn per juli 2019 op zoek naar een Stagiair(e) Fashion Content Editor! Ben jij bezig aan een 

mode gerelateerde opleiding en beschik je over de juiste kwaliteiten om goed te functioneren 

binnen een hardwerkend, professioneel en leuk team? Dan heeft Perfectly Basics een leuke 

stageplek voor jou!  

Functie:  

Als Stagiair(e) Fashion Content Editor word je nauw betrokken bij de dagelijkse bezigheden van 

onze Fashion Content Editors – denk aan het schrijven van (product)teksten, input aanleveren voor 

blogs en social media, assisteren bij fotoshoots en meedenken over marketingactiviteiten. Je krijgt de 

kans om alle facetten van een webshop te doorlopen en kennis en inzicht in een snelgroeiende 

branche te vergaren. Daarnaast krijg je veel vrijheid en zelfstandigheid om je te ontwikkelen.  

 

Onze ideale kandidaat: 

• Affiniteit met mode en beauty 

• Prettige en open persoonlijkheid 

• Representatief, betrouwbaar en toegankelijk  

• Stressbestendig organisatietalent 

• Oog voor detail  

 

Vereisten: 

• HBO-opleiding met modeachtergrond 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Kennis en ervaring met betrekking tot de modebranche  

• Begrijpen hoe kleding in elkaar zit en stoffenkennis is een pré 

• Communicatief sterk met veel commercieel inzicht 

• Kennis en ervaring met social media 

• Op de hoogte van fashion, trends en de online modemarkt 

• Secuur en assertief 

 

Periode: Vanaf juli/augustus/september 2019 voor een periode van minimaal 18 weken.  

 

Wij bieden: 

Een dynamische stageplek in een prettig en zeer succesvol internationaal bedrijf met de mogelijkheid 

om mee te groeien en het bedrijf verder te professionaliseren. Je krijgt als stagiair(e) veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid en maakt deel uit van een leuk en enthousiast, hardwerkend team en je werkt 

dagelijks met kledingstukken van hoogstaande merken als Zadig & Voltaire, Filippa K, Denham the 

Jeanmaker, Rag & Bone, Joseph, IRO, ba&sh en nog veel meer.  

Reactie: 

Heb je interesse in deze stage? Mail dan zo snel mogelijk je CV en motivatie naar 

editors@perfectlybasics.nl  

Perfectly Basics BV 

A. Hofmanweg 2d 

2031 BH Haarlem 

www.perfectlybasics.nl 
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