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Houd jij je dagelijks met social media bezig en lijkt het je leuk om hier je werk van te 

maken? Dan is Leatherbelove de plek waar jij thuishoort! Studeer jij in de richting van 

(online) marketing / communicatie en ben je op zoek naar een leuke, leerzame 

meewerkstage met veel verantwoordelijkheden? Wij zoeken per september een stagiair(e) 

die ons komt ondersteunen. Een afstudeerstage is ook mogelijk met 2 á 3 dagen in de week 

meewerken. 

 

Leatherbelove.com is een online webwinkel op het gebied van lederen riemen en  
accessoires, waarvan we de collecties zelf maken. Het bedrijf is opgericht in 2014 door Job 
Pulles en is gevestigd in Waalwijk. Het is een dynamisch bedrijf en een 9 tot 5 mentaliteit 
kennen we hier niet, want we zijn immers 24/7 online geopend! We onderscheiden ons door 
onze persoonlijke benadering naar klanten en het mogelijk maken van custom-made 
aanvragen. 
 
Wat ga je doen? 

Naast de social media werkzaamheden krijg je binnen Leatherbelove een belangrijke rol in 

het meedenken, uitvoeren en monitoren van de volledige (online) marketing en 

communicatie. Je krijgt binnen het bedrijf veel vrijheid en binnen ons jong en dynamische 

team dagen we elkaar uit met creatieve ideeën. Het doel is om de naamsbekendheid van 

onze webshop te vergroten, hiervoor staan alle mogelijke kanalen tot jouw beschikking. 

 

Functie-eisen: 

• Student HBO 3e of 4e jaar richting Commercie / Marketing (online)  

• Affiniteit met mode is een pré 

• Goed gevoel voor fotografie (met een mobiel of spiegelreflex) 

• Leergierig en praktisch  

• Zelfstandig en initiatiefrijk 

• Dagelijks met social media bezig 

• Sociaal en communicatief 

Wat wij bieden: 

• Toffe werkplek 

• Leuk, jong en dynamisch team 

• Leerzame stage periode met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheden 

• Ontwikkeling op het gebied van online marketing 

• Een gezamenlijke lunch, door ons verzorgd! 

• Een stagevergoeding van maximaal 300 euro per maand 

 

 

Enthousiast geworden? Stuur je creatieve motivatiebrief en cv naar 

info@leatherbelove.com 
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