
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant 
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom, Esprit for mums, Alvi en Imps&Elfs. Solliciteer dan nu! 
 
 

Stagiair(e) Product Development Maternity 
Noppies/ Noppies Studio/ Supermom 

voor 40 uur per week  
 
Jouw doel: 
Als stagiair(e) krijg je de kans om mee te werken en mee te kijken in de wereld van Noppies. 
Daarnaast is het in overleg mogelijk zelfstandig een opdracht te vervullen, welke we in overleg met 
jou samen zullen stellen. 
 
Werkzaamheden: 
De onderstaande taken zullen tot je takenpakket behoren; 
 

• Uitpakken en binnen melden en controleren van proto samples, sizeset samples, fit samples 

en pre- production samples in samenwerking met Product Coördinator 

• Aanwezig zijn bij fittings en de comments deels uitwerken 

• Controleert klachten en geeft feedback 

• Ondersteunen bij het uitvoeren van bulkchecks 

• Heeft contact met leveranciers omtrent planning en levering van samples en bulk 

• Voert een inzichtelijke en efficiënte administratie en een tijdige afhandeling van 

bovenstaande werkzaamheden binnen de gestelde deadlines  

• Aanmaken van artikelkaarten 

• Nauw samenwerken met de Designer(s) en Product Developer 

 
Wij vragen:  
 

• Volgt een relevante opleiding  

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift) 

• Goede vaardigheden met excell 

• Is een teamplayer, werkt nauwkeurig en systematisch 

• Heeft een hands-on mentaliteit 

• Is leergierig en heeft een commerciële inslag 

 



 
Wij bieden: 
Een zelfstandige en afwisselende stageplek in een snel groeiend internationaal bedrijf én een 
stagevergoeding! 
 
Interesse?  
Wil je ons team graag versterken? Stuur zo snel mogelijk je motivatie incl. cv naar de afdeling  HRM, 
bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com. Heb je vragen? We beantwoorden deze 
graag. 
  
Task International B.V.  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
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