FULLTIME STAGE: E-COMMERCE RELATIONS & EVENTS
De mooiste producten van boeren, tuinders en telers rechtstreeks thuisbezorgd: dat is de Lindenhoff webwinkel.
Zoveel mogelijk mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met authentieke smaak – is onze missie.
Ieder product dat we aanbieden is geselecteerd omdat het de best smakende is in zijn soort. Wat in 1989 als hobby
begon, is uitgegroeid tot een middelgroot familiebedrijf in Baambrugge (vlak buiten Amsterdam) met meer dan 100
gepassioneerde medewerkers en een scala aan bevriende boeren, tuinders, telers en topchefs waar Lindenhoff nauw
mee samenwerkt. En wij zijn op zoek naar een pro actieve stagiair(e) die onze snel groeiende webwinkel komt
ondersteunen – om Nederland te veroveren met goed geproduceerde producten zodat nog meer mensen gaan
genieten!
We zoeken iemand met:
- Affiniteit met goed geproduceerde producten/voeding. Je hebt een gepassioneerde ‘klik’ met eten
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal en communicatief sterk
- Klant gedreven en met klachtenservice hoog in het vaandel
- Probleem oplossend vermogen en resultaat gericht.
Taakomschrijving:
- Plannen en organiseren van eigen evenementen en workshops
- Verantwoordelijk voor Customer Care via telefoon, mail en live chat
- Onderzoeken van klanttevredenheid, verbeterpunten signaleren, analyseren en implementeren
- Relatiemanagement met interne afdelingen, partners en leveranciers
- Het dagelijks beheren, onderhouden en optimaliseren van de webshop
- Verzorgen van productaanbod webshop; nieuwe producten, seizoenassortiment, recepten
- Dagelijkse ondersteuning op logistiek en operationele taken
Wij bieden:
Een leerzame stage (3e/4e jaars HBO/WO) van minimaal 6 maanden (minimaal 4 dagen per week) per november, waarin
je in aanraking komt met en leert van alle aspecten die horen bij e-commerce, communicatie en events. Waarin jezelf
actief bijdraagt aan onze online webwinkel. Een veelzijdige stage in een professionele en inspirerende omgeving met een
jong en enthousiast team. Ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En natuurlijk een
inspirerende werkplek tussen de weilanden! Je ontvangt een passende stagevergoeding, die nader wordt
overeengekomen.
Ben jij de stagiaire die past in ons E-commerce team. Overtuig ons per e-mail/brief (met cv) aan Annelien van Gemert
|medewerkers@lindenhoff.nl|Rijksstraatweg 9 C - 1396 JC Baambrugge - T: 029429 1272
Privacy: In het kader van de nieuwe privacy wetgeving worden jouw (persoons)gegevens een maand na het sluiten van de gehele
selectie & aanname proces vernietigd, tenzij anders met jou overeengekomen.

