
Uitdagende Marketing Afstudeerstage aan de Grachten van Amsterdam! 
 
Omschrijving bedrijf 
Bisshops is een jong en klein bedrijf aan de grachten van Amsterdam. Via onze webshops 
verkopen wij uiteenlopende onlineproducten zoals motor- en scooterhelmen, sloten, fietsen 
en gereedschap. Wij groeien snel in zowel binnen- als buitenland, en zijn daarom hard op 
zoek naar versterking binnen ons ambitieuze bedrijf. 
Naast keihard werken is er genoeg tijd voor gezelligheid. We lunchen elke dag samen en 
organiseren regelmatig gezellige borrels. 
 
Functieomschrijving & werkzaamheden 
Per 1 mei zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en leergierige stagiair. Als marketing 
stagiair bij Bisshops zal jij je bezighouden met de online marketing van ons bedrijf.  
Jij zult je onder andere bezighouden met content marketing, landingspagina’s, het opzetten 
en optimaliseren van campagnes. Je bedenkt en creëert samen met ons aantrekkelijke SEA-
advertentiegroepen waar je vervolgens de optimalisatie op je neemt. Je bent een groot 
gedeelte van je tijd kwijt aan het verbeteren van onze online vindbaarheid, als ook het 
optimaliseren van de web shops.  
Daar blijft het echter niet bij. Je bijt je vast in onze prijsstrategie op zowel onze eigen 
platforms als externe platforms. Je weet ons op een lucratieve manier te promoten en 
ervoor te zorgen dat door jouw prijsbeleid de hoeveelheid conversies wordt verhoogd. 
Bij Bisshops is er veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen in woorden, 
maar ook je rol binnen het bedrijf. Jouw initiatief en (ongevraagde) mening wordt erg 
gewaardeerd. Bovendien sta je er niet alleen voor, naast de directe begeleiding die je krijgt, 
werken we als één team. Jij wilt alles weten op het gebied van online marketing. Naast 
samenwerken kun je ook prima zelfstandig uit de voeten. Je bent een echte doorzetter en 
weet van aanpakken. De informele, open sfeer op kantoor laat je snel thuis voelen. En wie 
weet wordt deze stageplek wel jouw nieuwe werkplek! 
 
Profiel werknemer:  

- Online marketing is jouw passie; 
- Vindt energie in het analyseren van SEA-uitkomsten en de daaropvolgende 

optimalisatie van SEA; 
- Krijgt een kick van conversie optimalisatie; 
- Krijgt een stage waar eigen initiatief en ideeën worden gewaardeerd; 

 
Wat bieden wij 

• Stagevergoeding van minimaal €300,- euro per maand; 
• Fulltime afstudeerstageplek voor een periode van 13 weken tot 5 maanden; 
• Werken bij een snelgroeiende start-up met veel mogelijkheden en kansen aan de 

grachten van Amsterdam; 

• Directe begeleiding van een ervaren online marketeer; 
• Ruimte voor vragen, initiatief en inbreng; 
• Doorgroeimogelijkheden; 
• Gezelligheid! We maken van elke dag een feestje, lunchen samen en organiseren 

regelmatig een leuke borrel 



Enthousiast geworden en/of heb je nog wat vragen? Twijfel niet, en neem contact met ons 
op of kom gezellig langs op de Herengracht! 
 


