Stagiaire Marketing & e-commerce
bij Het Muizenhuis → minimaal 24 uur per week
Wie zijn wij?
Het Muizenhuis is een Nederlands kindermerk. Het Muizenhuis maakt kinderboeken, merchandising en knutselproducten. Er is een Muizenhuiswinkel in Amsterdam en er wordt gewerkt aan een internationale animatieserie. Daarnaast is er een Muizenhuis website en webshop met een DIYplatform. Ons doel is om kinderen weg te laten dromen bij de verhalen en
beelden van het Muizenhuis en ze te inspireren om zelf aan de slag te
gaan met het bouwen van hun eigen Muizenhuis.
Wij zijn een familiebedrijf dat nu een groeistap maakt. Je werkt onder de
leiding van Manita Schaapman (creative & e-commerce), Ian Schaapman
(Licensing & Wholesale), Lili (winkel & financiële administratie), Tom (decorbouw) en Karina Schaapman (decorbouw & auteur). Daarnaast bestaat
het team uit onze marketing manager, stagiair educatie, een customer care
team en een wholesale/b2b team. We zijn een super creatief bedrijf dat
continu bezig is met het ontwikkelen van nieuwe boeken en speelgoed.
Voorheen deden we alles zelf, nu is de tijd gekomen voor versterking. Ga
jij ons helpen om met Het Muizenhuis de wereld te veroveren?
Wat je gaat doen?
•
•
•
•
•

Je helpt de e-commerce manager met het onderhoud van de webshop
Je stelt samen met onze marketing manager een social media
strategie op, voert deze uit en rapporteert de resultaten wekelijks.
Onder begeleiding van onze marketing manager verzin je content
voor onze social media kanalen en plant deze in.
Je maakt artwork met onze leuke templates in Canva.
Je assisteert op onze fotoshoots en bij campagnes met influencers
en agencies.

Vereisten
• Je doet een relevante opleiding.
• Je bent bedreven in Facebook, Instagram en Pinterest.
• Je bent creatief en leergierig.
• Je hebt kennis van Canva, Photoshop en/of Illustrator.
• Je bent minimaal 4 maanden beschikbaar.

Wat bieden wij jou?
• Een gezellige, informele en ambitieuze werksfeer.
• Een jong team binnen een snel groeiend bedrijf.
• Een kantoor in Amsterdam Noord, zowat naast het pontje.
• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.
• We bieden een stagevergoeding van 300 euro per maand.
•
Er zijn daarnaast nog veel mogelijkheden om mee te kijken op andere
vlakken zoals bij de vormgeving van alle producten en boeken, meehelpen
op internationale beurzen en als je het leuk vindt in onze winkel in de Jordaan in Amsterdam.
Interesse?
Stuur vóór 1 augustus 2021 een mail met motivatie en je CV naar charlotte.kalshoven@hetmuizenhuis.nl. We houden in juli en begin augustus
sollicitatiegesprekken.

