
Wil jij meebouwen aan de sales & business development van een social enterprise? Zoek je een stage die zowel strategisch als 
operationeel is? Wil jij onze groei in het buitenland stimuleren? Wil jij mede onze strategische koers bepalen? Wil je onderdeel 
zijn van een klein team waar je ook direct aan de slag mag met jouw eigen plannen? Wij zoeken iemand die de uitdaging aandurft 
om de markt verder te bestormen, met ons. 

WIL JIJ MEEGROEIEN MET DE ORGANISATIE EN MEEREIZEN NAAR DE (BUITENLANDSE-) EVENTS? 
Je zult direct samenwerken met onze medewerker Sales & Business Development en samen met haar bouwen aan ons merk. 
Hierbij kun je denken aan de volgende werkzaamheden: 
• Acquisitie New Business 
• Behouden en verbeteren van onze positie in de (retail-) markt
• Veroveren nieuwe (retail-) markten 
• Onze merkambassadeur zijn tijdens events

DE ORGANISATIE 
StoryTiles maakt kunst op tegels. Wij zijn een social enterprise waar ruimte is voor jouw ideeën & input. Alle producten 
van StoryTiles worden gemaakt in Nederland en de vraag naar onze producten stijgt! StoryTiles blijft groeien en wil blijven 
vernieuwen, zowel met nieuwe producten als met deelnames aan (internationale-) design beurzen.

ONS AANBOD 
• Onderdeel zijn van een jong, open, positief, energiek en creatief team
• Een veelzijdige werkplek met ruimte voor initiatief en creativiteit
• Samenwerken met grote trendsettende/inspirerende warenhuizen
• Goede dagelijkse begeleiding
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
• StoryTiles vertegenwoordigen bij (buitenlandse-) events & beurzen
• Update van je StoryTiles collectie
• Kans om je voor langere tijd aan ons te binden

Als lid van het StoryTeam ben je assertief, zelfstandig, georganiseerd, creatief en flexibel. 

JOUW PROFIEL
• Achtergrond in o.a. marketing, communicatie, MER of bedrijfskunde
• Commercieel inzicht
• Feeling met retail
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Goede beheersing van Franse en/of Duitse taal is een pré 
• Uitstekende beheersing van Microsoft Office & Excel 
• Nederlands rijbewijs 
• Eigen laptop en Woonachtig in Amsterdam

EXTRA INFORMATIE
Locatie KNSM-laan Amsterdam | Meeloopstage, afstuderen is niet mogelijk | Duur van stage is in overleg | Minimaal 24 uur per 
week | Flexibiliteit in het plannen van je uren.

WAT NU?
Mail je CV en motivatie naar sollicitatie@storytiles.com t.a.v. Judith Beek. Voel je vrij om een portfolio, een indicatie van je 
beschikbaarheid en mogelijk startdatum mee te sturen. Vragen of meer informatie? Vraag het Judith.
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