Stage Operationeel Heerser
Heb jij een fetish voor structuur en wil je een bijdrage leveren aan de
(internationale) uitbreiding van een veelbelovend, jong kledingmerk?
Functie:
Periode:
Uren:

Operationeel/bedrijfskundig stagiair
1 februari 2021 – 2 juli 2021
Fulltime á 36uur per week

Deadline:

Maandag 4 januari om 23.59u

Bonne Suits is een jong, Amsterdams merk dat kleding biedt dat erop gericht is geschikt te zijn
voor iedereen en elk moment. Afgelopen vier jaar is ons bedrijf goed gegroeid; er verschenen
artikelen over ons in media van de Volkskrant tot Business of Fashion en we hebben inmiddels
verkooppunten in onder andere Japan en de Verenigde Staten. Komende jaren zullen we de
volgende stap zetten in de ontwikkeling van ons bedrijf. Hierbij zoeken we de hulp van een
enthousiaste, creatieve, betrouwbare en flexibele, hypergestructureerde stagiaire.
De volgende stap betekent dat ons bedrijf steeds complexer wordt. Het aantal projecten wordt
groter en de variatie neemt toe. Als operationeel stagiair wordt je een belangrijke schakel in
de dagelijkse bedrijfsvoering. Je wordt de spin in het web van Bonne Suits en krijgt veel eigen
verantwoordelijkheden bij projecten in samenwerking met kunstenaars, winkels en bedrijven.
Het team
We werken met een klein team bestaande uit de oprichters Bonne (creative director) en Justus
(business director), een ontwerp- en productiemedewerker, jou en één andere stagiair. Je kunt
dus een hoop bijdragen aan het mode label Bonne Suits. Dit houdt in dat je veel
verantwoordelijkheden zult krijgen, maar dat er ook verwacht wordt dat je met eigen input
komt en initiatief durft te tonen.
Taken
•
•
•
•
•

Je wordt uitgedaagd met creatieve ideeën te komen om Bonne Suits door te
ontwikkelen en wordt betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën
Je doet onderzoek naar de efficiëntie van gebruikte methodes en mogelijke
uitbreidingskansen
Je wordt betrokken bij projecten en samenwerkingen en hebt zelf contact met onze
partners
Je houdt overzicht over bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat deze soepel samengaan
en verlopen
Je wordt betrokken bij alledaagse werkzaamheden

Vereisten
• Je studeert nog (MBO/HBO/WO)
• 36 uur per week beschikbaar voor een periode van 5 of 6 maanden
• Creatief, verantwoordelijk, zelfstandig en initiatiefrijk
• Ambitieus, houdt van hard werken
• Brede culturele interesse
• Talen: Nederlands & Engels

