
 
 
 
Little Label is een van oorsprong Nederlands baby- en kinderkleding label en is vertegenwoordigd in Nederland en 
andere landen binnen Europa. De collectie wordt sinds 2005 verkocht via de eigen webshop www.littlelabel.nl en 
sinds een aantal jaar ook via trendy kinderwinkels in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Little Label is in de 
afgelopen 7 jaar uitgegroeid naar een merk met een complete collectie basics voor babies en kids tot 10 jaar.  
 
Our philosophy: 
Little Label designs pure basic clothing for babies and kids. A stylish collection where comfort meets 
fashion, whatever the season. Our quality basics are made in fashionable colors with a perfect fit. We 
believe happy kids make happy moms. 
 
Little Label is nu op zoek naar een: 
 

STAGIAIR(E) - MARKETING 
 
Wij bieden (meeloop)stages voor een (minimale) periode van 3 maanden aan voor minimaal 3 dagen in de week. 
We zoeken stagiairs die ondernemend en accuraat zijn met een oog voor detail. Stagiairs die van een drukke 
zelfstandige werkomgeving houden en graag plannen in de praktijk tot uitvoering brengen.  
 
WERKZAAMHEDEN: 
 

• initiëren en plannen van communicatie uitingen die gericht zijn op uitbouwen van de naamsbekendheid en 
merklading van Little Label in Nederland en andere europese landen  

•  het verrichten van marktonderzoek en opzetten en begeleiden van klanten panels 
• een bijdrage leveren aan het strategisch marketing plan van Little Label 
• begeleiden, en coördineren van diverse marketing & PR activiteiten 
• coördineren en assisteren bij beurzen zowel B to B / retail als B to C / consumenten 
• opzetten en uitwerken van acties en partnerships met andere partners, barters, joint promotions & 

marketing acties (on-en offline)  
• klant-, markt- en concurrentieontwikkelingen monitoren/rapporteren en terug koppelen aan het team 
• initiëren en plannen van communicatie- en promotie uitingen die gericht zijn op uitbouwen marktpositie in 

Duitsland (zowel on- en offline) 
• optimalisatie van de website vanuit marketingcommunicatie perspectief, en het realiseren (via on- en 

offline campagnes) van een optimale zichtbaarheid en sitebezoek. 
• social media: assisteren bij een effectieve aanwezigheid van Little Label binnen relevante social media  
•  zoekmachine-optimalisatie: monitoren van de ontwikkeling die we doormaken binnen Google en werken 

aan verbetering van onze positie binnen Google. Je houdt de statistieken van de websites bij en stuurt 
waar nodig bij (Google Analytics) 

• daarnaast is er ruimte voor eigen onderzoek 
 
 
WIE ZOEKEN WIJ? 
 

• HBO of W.O. student commerciële economie, marketing of communicatie 
• je bent commercieel gericht, houdt van onderhandelen en je hebt een ondernemende aanpak 
• je hebt een sterke affiniteit met (kinder) mode en trends, zodat je activiteiten helder kunt doorvertalen 

naar de marketingcommunicatie plannen  
• uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van Nederlands en Engels (meer talen is een pre) je 

hebt ervaring en/of affiniteit met online marketing, webshops en social media 
• accuraat en cijfermatig 
• zelfstandig, goede prioriteitenstelling, planning- en organisatietalent 
• kennis en ruime ervaring van Office (Excel, Word) en Windows.  

 
Herken je jezelf in de bovenstaande omschrijving en ben je op zoek naar een uitdagende 
en afwisselende stage, reageer dan snel door je CV en motivatie te sturen: 
 
Little Label 
T.a.v. Charlotte de Leeuw 
charlotte@littlelabel.nl 

Voor meer informatie: www.littlelabel.nl / 020-7860961 


