
STAGIAIR(E) FASHION CONTENT EDITOR  

 

Het is 9.30 uur en onder het genot van een kop koffie of thee check jij je mailbox en bespreek je 

de planning voor de dag met het Fashion Content Editors team. Met twee fotoshoots in de 

week en ruim 250 items die per week live gaan, is er veel te doen. Vandaag assisteer je in de 

studio, help je met het schrijven van de collectie en ga je op zoek naar inspiratie voor blogs. Er 

staat ook een meeting voor het vullen van de nieuwsbriefplanning op het programma. Voor je 

het weet is het alweer 17.30 uur en heb jij je to-do lijst voor morgen alweer klaarliggen, want 

dan help je mee met de uitvoering van social media posts en ga je aan de slag met een 

persoonlijk online stylingadvies voor een van onze klanten. Een dag bij PB is nooit hetzelfde. 

 

Wij zijn Perfectly Basics – een premium mode webshop voor dames met ons hoofdkantoor in 

Haarlem. Voor ons hardwerkende en dynamische Fashion Content Editor Team zijn wij op zoek naar 

een stagiair(e). Als Fashion Content Editor stagiair(e) word je nauw betrokken bij de dagelijkse 

bezigheden van ons team. 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 augustus/september 2019 voor een periode van minimaal 18 weken.  

 

Over Perfectly Basics   

Wij zijn Perfectly Basics. Een 12 jaar bestaande fashion & beauty webshop voor vrouwen, 

voornamelijk door vrouwen. Onze kracht zit in onze open bedrijfscultuur, het hoge servicelevel en ons 

oog voor detail. Elke dag zijn wij bezig met het samenstellen, presenteren en verkopen van een 

unieke collectie kleding en beautyproducten voor vrouwen die verzorgd voor de dag willen komen. 

Ons assortiment wordt steeds duurzamer, natuurlijker en tijdlozer – hiermee promoten wij het 

opbouwen van een hoogwaardige garderobe die lang mee gaat.    

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 

mailto:editors@perfectlybasics.nl
http://www.perfectlybasics.nl/

