
Wil je jezelf ontwikkelen en je talenten ontdekken in een inspirerende omgeving vol design, kunst en 
vormgeving? Doe je een studie in de richting van communicatie of marketing en heb je affiniteit met 
social media? Solliciteer dan voor de plek ‘Stagaire 
communicatie/marketing en social media’. 

Je komt terecht in een gezellig team en kan gelijk aan de slag met interessante communicatie-
vraagstukken en het mede-beheren van social mediakanalen van Piet Hein Eek. 

Wat houdt je stage nog meer in:
- Je denkt mee over de online strategie van onze kanalen
- Je denkt mee over (interne) communicatievraagstukken
- Je ontwerpt social media posts voor onze kanalen
- Je assisteert in het opzetten van nieuwsbrieven voor onze internationale klanten
- Je houdt samen met je collega de online kanalen bij (Facebook, Instagram en LinkedIn) 
- Je denkt mee over het opzetten van ludieke (online) acties
- Je denkt mee over de (online) positionering van Piet Hein Eek

Wat we vragen:
- Je bent bezig met een studie in de richting van communicatie, marketing en/of social media
- Basiskennis van Adobe programma’s zoals InDesign, Photoshop, Adobe XD en Illustrator (of 
  nieuwsgierig zijn en deze programma’s graag willen leren)
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Affiniteit met design, kunst en vormgeving
- Eventuele ervaring met fotografie en styling
- Beschikbaar van januari tot juni 2022 voor een fulltime stage (eerder beginnen kan ook!)

Over Piet Hein Eek
Welkom in de wereld van Piet Hein Eek, een wereld waar alles op 1 plek gebeurt: maken, winkelen, 
zien, eten, drinken, slapen en inspireren. Een stage bij Piet Hein Eek betekent dat je gevraagd wordt 
om ook zelfstandig aan eigen projecten te werken. Dat je plezier hebt in het creëren van content 
over onze producten, objecten en projecten en dat je graag wilt bijdragen aan dit proces. Je doet dit 
samen in een team met een gemeenschappelijke drijfveer waarbij we allen iets moois willen realiseren. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV, motivatie en portfolio naar pippi@pietheineek.nl. We nemen 
zo snel mogelijk contact met je op!

STAGE Communicatie/marketing + social media


