
 
 
 
 
 
 
Gezocht: Enthousiaste Stagiair(e) 
 
Showoff Imports is regelmatig op zoek naar mensen om zijn team te versterken. Wij hebben daarom momenteel o.a. de volgende 
vacature: Stagiair(e)s op het gebied van E-commerce , verkoop en marketing. (MBO/HBO, beide mogelijk) 
 
Wie zoeken we? 
Ben jij iemand die gek is van auto’s en affiniteit heeft met webshops en eventueel ook marketing ? Ben jij tevens leergierig en hou 
je van aanpakken? Dan kun je deze zaken nu combineren in een afwisselende en uitdagende stage. Wij zoeken iemand die zorg 
draagt voor de uitbreiding van onze webshops en ons assortiment alsook de verkoop- (en marketing-) gerelateerde taken daarom-
heen. Dus jij richt onze nieuwe site('s) mee in, zorgt ervoor dat alle content juist is en helpt middels diverse zaken mee aan een 
goede online gebruikerservaring. Daarnaast ga je aan de gang met uitbreiding van het assortiment. 
De stage is (afhankelijk van opleiding) ook vorm te geven met werkzaamheden op het gebeid van marketing & verkoop. Jij zorgt 
er dan voor dat het product bekend wordt bij potentiele klanten middels marketing activiteiten zoals advertenties, social media, 
evenementen etc. Op HBO niveau zijn er i.p.v. een meewerkstage ook diverse opties om een afgebakend project vorm te geven. 
 
Profiel:  
- Een pro-actieve houding vol motivatie en initiatief. 
- Interesse in Auto’s en Autotuning. Basis kennis van (Japanse) auto’s is een vereiste. 
- Affiniteit met / interesse in verkoop/marketing/webshops. 
- Kennis van Excel (en overige office programma’s). Kennis van e-commerce pakket 'magento' is een pre. 
- Goede kennis (lezen/schrijven/spreken) van minimaal de Nederlandse en de Engelse taal.  
- Opleiding: HBO/MBO, Passende studies HBO: E-Commerce, (internet) marketing, bedrijfskunde, nieuwe media. MBO: 

Verkoper, commercieel medewerker, verkoopspecialist of soortgelijk. Stage kan afhankelijk van niveau en opleiding vorm-
gegeven worden. 

 
Mogelijke Werkzaamheden/Projecten; 
- Uitbreidingen doen aan onze websites/webshops zoals nieuwe categorieen vormgeven, product content, video content en 

diverse andere activiteiten die de winkel ervaring van klanten kan verbeteren.  
- Uitwerken van productlijsten van leveranciers: Producttitels, omschrijvingen, categorieën, etc. 
- Producten klaarmaken voor online publicatie: Importeren in systemen inclusief auto informatie en foto's (maken). 
- Teksten schrijven voor producten, categorieen en merken, t.b.v. zoekmachine optimalisatie. 
- Social Media updates: Werk social media kanalen uit voor diverse merken die wij exclusief verkopen. 
- Bijhouden online campagnes zoals adwords en Facebook adds. 
- Opzetten nieuwe verkoopkanalen zoals Ebay, Amazon en Marktplaats. 
- Specifiek project op het gebied van online marketing (HBO) 

 
Extra werkzaamheden die ad hoc aan de orde kunnen zijn; 
- Emails van klanten verwerken, ondersteuning klantenservice. 
- Klanten in de fysieke winkel te woord staan, ook telefonisch. 
- Administratieve taken rondom relatiebeheer, verkoop en inkoop. 
- Service gerelateerde zaken zoals verwerking van retouren, nakijken verzend statussen, assortimentsaanpassingen  aan de hand 

van klant ervaringen. 
- Nieuwsbrieven opmaken, zowel B2C als B2B. 
 
 
Werktijden: 
Fulltime, in overleg diverse mogelijkheden qua uren. 
 
Wat bieden wij? 
Je komt terecht in een erkend leerbedrijf dat reeds meer dan 15 jaar de import en export van auto gerelateerde tuning/styling pro-
ducten verzorgt, zowel online als offline, zowel retail als groothandel, door heel Europa. Je vult ons 6-koppige team van jonge 
mensen aan in een informele maar gemotiveerde omgeving waar alles om onze klanten en hun auto’s draait. Naast de dagelijkse 
bedrijfswerkzaamheden gaan we met het hele team ook regelmatig naar auto evenementen waarbij veelal het circuit en circuitrij-
den centraal staat! Wij bieden een passende stagevergoeding, gezellige collega’s en doorgroeimogelijkheden na een stage (Zowel 
part time als full time). Je maakt direct deel uit van ons team en eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd! 
 
Interesse? 
Mail je motivatie met een C.V. naar  Ronald Gosens, ronald@showoffimports.nl of neem telefonisch contact op, telefoonnummer 
0162386890. Showoff Imports – De slof 6 – 5107RJ – Dongen.  


