
 
Wat vertel je op feestjes dat je doet; 

- Iets met internet 
 
Wat je in werkelijkheid doet; 

- Je creëert klant- en zoekmachine vriendelijke content voor producten 
- Je ondersteunt in het creëren van online content  
- Je beheert content van 4 webshops met een continue veranderend aanbod van ruim 33.000 

producten 
- Je denkt mee over de verbetering van webteksten, productomschrijvingen en 

productpresentatie van ruim 33.000 artikelen 
 
Jij bent; 

- Een student op het gebied van digitale communicatie en/of marketing 
- Creatief en eigenwijs 
- Zelfstandig en toont eigen initiatief 
- Je bent communicatief sterk 
- Je bent kritisch, ook op je eigen werk. 
- Je kunt je verplaatsen in de doelgroep en weet wat de doelgroep belangrijk vind 
- Je bent in staat om een gevoel bij merken en producten te creëren 
- Je beheert de Nederlandse taal en woord en geschrift. Engels en Duits is +1 kudo!  
- Je vindt het leuk om in een online omgeving te werken 

 
Wij bieden 

- Een stageplek in een jonge, dynamische en explosief groeiende internetonderneming 
- Persoonlijke begeleiding 
- Een gezellige werksfeer met toffe collega’s 
- Interne tafelvoetbalcompetitie ;) 
- Prima stagevoorwaarden 
- Korting op ons gehele assortiment! 

 
Wij zijn 
T.O.M. bv exploiteert 4 webwinkels op het gebied van fietsen (fietsonderdelen en accessoires), 
speelgoed, voetbalmerchandising en sport- & casualartikelen. We hebben ruim 33.000 verschillende 
artikelen in het assortiment waarvan we ruim 250.000 stuks op voorraad hebben in ons 
distributiecentrum in Bladel. Daarnaast hebben we ook een fysieke fietsenwinkel in Tilburg. Sinds 
onze start in 2005 zijn we enorm gegroeid, maar zien nog véél meer mogelijkheden in de toekomst. 
 
Facts 
Type: Meewerkstage 
Duur: In overleg 
Vergoeding:  Kennis en ervaring 
 
Ja, ik wil deze stage! 
Stuur dan een motivatie naar info@tom-bv.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!  

mailto:info@tom-bv.com

