
 

 

Stage Verkoopspecialist / Ondernemer Retail  

Heb jij een uitstekend gevoel voor fashion en wil jij stage lopen bij één van de mooiste modewinkels 

binnen de Krimpenerwaard en veel leren op het gebied van verkoop en ondernemen? Misschien is 

deze stageplaats dan wel wat voor jou!  

Bij Image deux vind je de meest trendy en unieke merken op het gebied van kleding, schoenen, 

accessoires en lifestyle. De winkel bestaat sinds 1987 en in november 2019 zijn wij verhuisd naar ons 

nieuwe pand op het onlangs gerenoveerde winkelcentrum. Het is een klein familiebedrijf waarbij 

fashion al 3 generaties door de aderen stroomt. Klantvriendelijkheid, persoonlijke benadering en 

gezelligheid zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in onze sfeervolle boetiek.  

Wat worden jouw werkzaamheden: 

 Klanten helpen in de winkel 

 Visual Merchandising van de winkel en etalage  

 Nieuwe collecties op de webshop zetten en de voorraad bijhouden 

 Webshopbestellingen verwerken 

 Creatieve Social Media uitingen bedenken 

Wat verwachten wij van jou: 

 Affiniteit met fashion 

 Enthousiast en spontaan 

 Communicatief sterk  

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

 Initiatiefrijk (je bent graag de hele dag bezig en denkt mee!) 

 Je bent creatief 

 Je vindt het leuk om met Social Media bezig te zijn 

 Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden, 

maar het liefst langer 

 



 

Wat bieden wij jou: 

 Een leerzame en leuke stage  

 Je maakt deel uit van een hecht, enthousiast en gezellig team  

 Naast verkoop wordt je bij alle onderdelen van het ondernemerschap betrokken  

 Je wordt de rechterhand van de manager  

 Eventuele stagevergoeding is bespreekbaar 

Wij hebben meerdere mogelijkheden voor stage. Denk hierbij aan de opleidingen: Verkoper niveau 2, 

Verkoopspecialist niveau 3, Manager Mode niveau 4, Ondernemer Retail Manager niveau 4. Doe je 

een Marketing/Communicatie opleiding en heb je affiniteit met mode? Ook hier staan wij voor open! 

 


