
Meewerkstage Content Marketing 

De leukste online woonwinkel heeft plek voor de leukste stagiaire van 
Nederland! Sohome in Barneveld zoekt een fanatieke & gezellige stagiaire die 
affiniteit heeft met marketing, contentcreatie én interieur. 

Wat ga je doen? 
• Je creëert inspirerende content voor (potentiële) klanten; 
• Je maakt nieuwsbrieven en persberichten op en stuurt ze uit; 
• Je beheert de social media kanalen en houdt de website up-to-date; 
• Je schrijft en redigeert zelfstandig korte teksten, zoals nieuwsberichten 

voor onze social media kanalen, de nieuwsbrieven en de website; 
• Je gaat aan de slag in onze fotostudio, waar je meehelpt met de styling, 

fotografie en nabewerking van de foto’s; 
• Je assisteert bij (online) marketingcampagnes. 

 
Wie we zoeken: 

• Je volgt een hbo/wo opleiding in de richting van reclame, marketing & 
communicatie; 

• Je bent enthousiast, creatief en hebt affiniteit met de woonbranche; 
• Je kent het medialandschap; 
• Je bezit goede communicatie skills (zowel mondeling als schriftelijk); 
• Je bent goed in vormgeving en handig met tools, zoals Adobe Photoshop, 

InDesign en MailChimp. 

Wij bieden: 
Een interessante meewerkstage in een gezellig & energiek team waar je de kans 
krijgt om jezelf te ontwikkelen. Er is ruimte voor eigen initiatieven en niet te 
vergeten: je ontvangt elke maand een goede stagevergoeding. 

Over Sohome 
Sohome is de online woonwinkel waar je je complete en unieke interieur 
samenstelt. Met ons verrassende assortiment willen wij inspireren en ook een 
beetje uitdagen. Bij Sohome vind je liefde voor kwaliteit en krijg je uitstekende 
service. Sohome is niet alleen online te vinden. In onze Concept Store in 
Barneveld vind je de hoogtepunten van onze collectie in een stijlvolle en 
inspirerende setting. 
 
Ben jij de persoon die wij zoeken? 
Neem dan contact op met Stephanie Boerstoel via stage@sohome.nl en wie 
weet drinken we binnenkort een drankje om kennis te maken. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


