stage e-shop
BEDRIJFSDETAILS
Di start haar geschiedenis in 1975 met de opening van haar eerste winkel in Bascule, in Brussel. Ondertussen zijn er een 120tal
winkels verspreid over België en Luxemburg. Di behoort, samen met Planet Parfum, tot de groep Distriplus waar meer dan 1100
medewerkers elke dag ten dienste staan van de klant en zijn schoonheid. Distriplus maakt sinds 2018 deel uit van de Franse
groep Bogart.
Een wereld van shopplezier waarin ontdekking, verbondenheid, eenvoud en vrouwelijkheid gecombineerd worden. Di heeft een
sterke positie in de sector schoonheids-en verzorgingsproducten en is bovendien marktleider op vlak van make-up in België. In
enkele jaren tijd is winkelen bij Di niet langer een noodzaak, maar eerder een moment van ontspanning geworden, waar
winkelplezier het belangrijkste is.
Waarom werken bij Di? Omdat beauty ons vak is. Service betekent voor ons eerlijk en gepersonaliseerd advies. Daarom kiezen
we onze medewerkers omwille van hun talent om elke klant te begrijpen en hen oplossingen op maat te bieden. Niet enkel in
onze winkels maar ook op de hoofdzetel dragen we teamspirit hoog in het vaandel en zijn we gepassioneerd door onze
producten.

FUNCTIE
Voor onze E-commerce afdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde stagiaire.
Je hoofdtaken zullen zijn:
- Het updaten en verbeteren van Planet Parfum websites;
- Het optimaliseren, voeden en creëren van content;
- Dagelijkse controle van de websites;
- Deelname aan de redenatie om verkeer naar onze webshops te trekken;
- Analyse van klantgedrag met Hotjar en Google Analytics ;

PROFIEL
Uw profiel:
U zit in het laatste jaar van uw studies E-commerce of Marketing
U bent vertrouwd met Microsoft Office (Word, Excel, ... )
Kennis van Hotjar en/of Google Analytics is een grote plus
U bent gevoelig voor de parfumwereld en hebt een sterke interesse in digitaal
U bent nauwgezet en nieuwsgierig
U bent gemotiveerd en klaar om verantwoordelijkheden op te nemen
U bent beschikbaar voor een stage van minstens 3 maanden

TAAL
Nl / Fr / En

AANBOD
Een onbetaalde stage die u de kans biedt om alle aspecten van e-commerce in een internationale retailgroep te leren kennen.
Online op:
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Brussel (Anderlecht)

