Stage bij Vince Group!
Hé jij! Leuk dat je onze vacature(s) aan het lezen bent. Laten we eens kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen..
Het hele jaar door biedt Vince Group stagemogelijkheden voor onze verschillende
vestigingen.
Volg jij de opleiding Commerciële Economie, International Business and Languages,
Marketing en Communicatie, Media en Vormgeving, Logistiek en Economie, Finance and
Control of een andere studie?
Wij zijn altijd geïnteresseerd in ambitieuze nationale en internationale studenten die ons
team kunnen versterken. Wij bieden een stagevergoeding van € 500,00 per maand.
Ben jij benieuwd naar onze stagemogelijkheden of heb jij interesse in een van onze
vacatures? Stuur dan gauw jouw cv en motivatie naar hrm@vince-design.nl
Tot snel!

Vacatures
Media en vormgeving:
Ben jij creatief en heb je affiniteit met de meubelbranche? Als mediavormgeving stagiair werk jij
samen met het team aan uitingen van de identiteit van Dimehouse. Waarbij het bedenken en
creëren van content centraal staat, gericht op de doelgroep. Met welke uiting kan Dimehouse zich
onderscheiden van de concurrenten op Social Media? En middels welke content in campagnes kan jij
de toekomstige klanten verleiden?
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het creëren van online- en offline content. Denk hierbij
aan het maken van productafbeeldingen voor op de website, sfeersettingen voor op social media,
nieuwsbrieven, social media posts, maar ook content met betrekking tot de winkel zoals prijskaartjes
en reclame-uitingen.

Marketing en communicatie:
Volg jij de studie marketing en communicatie? Dan zijn wij opzoek naar jou! De functie van marketing
en communicatie stagiaire is erg veelzijdig. Jij gaat je bezig houden met allerlei werkzaamheden op
het gebied van inkoop en verkoop.
Tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden zal je bezig zijn met het creëren, implementeren en
analyseren van content. Daarnaast doe je kennis op in de online- en offline marketing. Het vergroten
van onze naamsbekendheid is daarbij erg belangrijk.

Finance and control (bedrijfseconomie)
Heb je een liefde voor cijfers en kun je geen genoeg krijgen van financiële data? Ben jij analytisch,
accuraat, innovatief en leergierig? En lijkt het je leuk om in een jong, dynamisch en groeiend bedrijf
werkzaam te zijn? Dan ben je bij Vince Group aan het juiste adres.
Ondanks de groei die binnen Vince Group de afgelopen jaren is voortgezet, bestaat de afdeling Finance
& Control nog altijd uit een klein team. Als stagiair zul je daarom ondersteunen in een divers en
afwisselend takenpakket. In jouw dagelijkse werkzaamheden ben je bezig met onder andere het
controleren van inkoopfacturen, het opmaken van verkoopfacturen, debiteurenbeheer en diverse
administratieve vraagstukken op het gebied van logistiek, voorraad en commercie. Verder ondersteun
je maandelijks bij de financiële afsluiting van alle BV’s binnen Vince Group, waaronder Labelwise, Vince
Design en Dimehouse.
Naast de stage werkzaamheden is er ook voldoende ruimte om aandacht te besteden aan
persoonlijke leerdoelen die in de praktijk teruggebracht kunnen worden. Dat kan gaan om de
jaarrekeningen, financiële analyses, operationele processen of kasstromen.

International internship:
Looking for an international internship? We have more internationally oriented webshops where you
can learn e-commerce and marketing from our international specialists. Below shops are some of our
online shops:
- Furnwise.co.uk – focus on the United Kingdom and Ireland
- Livin24.de – Focused on Germany
- Dimehouse.de – Focused on Germany
- Dimehouse.fr – Focused on France
- Furnwise.fr – Focused on France
We are looking for international students with perfect English, German or French language skills. You
will be supporting and working on:
• Customer service support; always aim for the best outcome for our customer.
• Social media; build brand awareness, interact with people and try to get revenue out of
social media.
• Online marketing; build brand awareness, aim for conversions, help increasing the market
share for our shops.
• Content management; photography, SEO writing, and more.
• Other marketing and sales oriented tasks.

