
NINE&Co. is één van de grootste spelers op het gebied van zwangerschaps-, baby- en kinderkleding 
en home en sleep producten binnen Europa. 
 
Voor geen enkele andere organisatie is maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
zo logisch als voor ons. Onze merken behoren tot de eerste en belangrijkste jaren voor (toekomstige) 
moeders en kinderen. Wij zijn er als zwangere vrouwen voor het eerst dromen over moeder worden 
en we zijn er als jonge jongens en meisjes voor het eerst op eigen kracht de wereld gaan verkennen. 
Dit maakt ons zoveel meer dan een fashion brand. Het stelt ons in staat onze toekomstige generaties 
vorm te geven: hun dromen, ideeën en de wereld waarin ze leven. Met onze filosofie, de verhalen 
die we vertellen en de keuzes die we maken hebben we direct invloed op de wereld waarin kinderen 
opgroeien. We voelen ons verantwoordelijk bij te dragen aan een positieve verandering in die 
wereld. Het is onze missie een Happy World te creëren voor toekomstige generaties, en het moeders 
mogelijk maken dit samen met ons te doen. 
 
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 160 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties. 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 en Alvi?  
 

Voor het nieuwe schooljaar (2022/2023) hebben we ruimte voor een: 

Stagiair(e) E-commerce 
 
Jouw doel: 
Als stagiair(e) krijg je de kans om mee te werken en mee te kijken in de wereld van NINE&Co. 
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; 
 

• Ondersteuning bij het proces van het online krijgen van artikelen in onze eigen webshop en 
bij online partners als Zalando, About You en Amazon  

• Ondersteuning bij de dagelijkse operaties van onze eigen webshop (inrichten homepage, 
content ontwikkeling) 

• Ondersteuning productfotografie coördinatie 

• Ondersteuning bij online marketing activiteiten  

• Algemene ondersteuning e-commerce team 

• Consumenten issues oplossen 
 
Wij vragen:  
 

• HBO niveau 

• Relevante opleiding (bij voorkeur commerciële economie, communicatie, marketing of 
nieuwe media) 

• Affiniteit of ervaring met webshops, online marketing, en/of e-commerce 

• Interesse in fashion 

• Je deinst niet terug voor het werken met nieuwe systemen 

• Kennis van Excel 

• Enthousiast en zelfstandig 



 
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 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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