
HBO stage: Multimedia & branding 
 
Wij zijn op zoek naar een multimedia talent met affiniteit voor e-commerce. Leergierigheid, 
gedrevenheid, zelfstandigheid en creatief vermogen moeten in jouw woordenboek geschreven staan. 
Weet jij een merk visueel zo tof mogelijk neer te zetten? of wil je dit leren? Dan ben je bij Labelwise 
aan het juiste adres.  
 
Jij wordt onderdeel van het Labelwise marketing team waarbij je je bezig gaat houden met zaken als: 

• Videomarketing 

• Branding 

• Online marketing 

• Het maken van digitale content voor verschillende webshops.  

• Adverteren op social media 
 
Wat bieden wij jou: 
 

• Een dynamische snel groeiende werkomgeving met jonge mensen. 

• Begeleiding en training voor persoonlijke ontwikkeling. 

• Internship online marketing: trainingen op het gebied van SEO, Photoshop, Analytics en 
Social Media advertising. 

• Ruimte voor een stuk onderzoek, indien dit vanuit de Hogeschool wordt verplicht. 

• Een marktconforme stagevergoeding. 

• Doorgroeimogelijkheden binnen Labelwise na je stage. 

• Aan het einde van jouw stage ben jij klaar om je door te ontwikkelen tot een marketing 
professional 

• Gezelligheid en meerdere borrels  
 
Wat verwachten wij van jou: 
 

• HBO-niveau. 

• Basiskennis Photoshop 

• Basiskennis Premiere Pro (of een ander videobewerkingsprogramma)  

• Je bent ontzettend leergierig en bereid om hard te werken. 

• Je kunt zelfstandig werken. 

• Je hebt affiniteit met marketing en/of multimedia 

• Je bent visueel sterk. 

• Jij volgt de opleiding creatieve business(media management) of communication & 
multimedia design (pre) 

 
Bedrijf 
 
Labelwise B.V. is gestart in 2014 met het importeren van meubelcontainers om deze in webwinkels 
te verkopen vanuit het eerste magazijn in Emmen. Inmiddels heeft Labelwise jarenlange ervaring in 
de meubelbranche opgebouwd en is het hedendaags een allround leverancier van betaalbare 
kwaliteitsmeubels in zowel de B2C markt als de B2B markt in de landen Nederland, België en 
Duitsland. In de B2C markt richt Labelwise zich op particulieren in het laag-midden segment. In B2B 
markt richt Labelwise zich op projectinrichters welke zich bezighouden met het inrichten van 
horecazaken, overheidsbedrijven en overige particuliere bedrijven.  
 



Sinds begin 2017 heeft Labelwise een eigen productiefaciliteit voor het grootste gedeelte van het 
assortiment. Labelwise bedenkt, ontwerpt en produceert al het meubilair inmiddels zelf.  
 
 
 
Interesse? 
Heb jij vragen of interesse in een leerzame en uitdagende stage? Stuur dan je CV en motivatie naar 
absalom@labelwise.nl 
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