
Vacature E-Commerce / Online Marketing Stagiair(e) Van Gastel Shoes 
 
Van Gastel Shoes is een Brabants familiebedrijf, gevestigd te Gilze (tussen 
Tilburg en Breda) dat gespecialiseerd is in het maken van kwalitatief 
hoogwaardige, verantwoorde en commerciële baby- en kinderschoenen. 
In haar meer dan 175-jarig bestaan is het bedrijf uitgegroeid tot 
marktleider in Nederland op het gebied van kinderschoenen. Daarnaast is Van Gastel Shoes een 
toonaangevende verantwoorde producent en heeft zij de merkenrechten over drie 
kinderschoenenmerken welke worden verkocht via meer dan 300 retailers in Nederland, België 
en Duitsland en sinds een aantal jaren ook online via eigen webshops. 
 
Waar zijn wij naar op zoek? 
Voor onze merken, BunniesJR, Braqeez en Twins & Trackstyle, zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste, commerciële en creatieve E-commerce / Online Marketing Stagiair(e) wie onze 
marketingafdeling ondersteunt in haar werkzaamheden en daarmee onze online kanalen naar 
een volgend niveau kan tillen. Door de groei van onze online activiteiten zijn wij op zoek naar 
iemand die met zijn of haar kennis en betrokkenheid de merken van Van Gastel Shoes online 
nog zichtbaarder maakt en de conversie kan laten stijgen. 
 
Wat houdt de stage in? 

- Je werkt samen met je stagebegeleider op de marketingafdeling een heldere online 
strategie uit. 

- Je houdt je bezig met het maken van creatieve content voor de social media kanalen en 
offline media.  

- Je analyseert en rapporteert samen met je collega’s online resultaten waarna je gaat 
werken aan de actie- en verbeterpunten. 

- Nog veel meer diverse taken om de zichtbaarheid van onze merken te vergroten. 
 
Jij bent: 

- Je volgt een MBO of HBO opleiding in de richting van online marketing / e-commerce. 
- Je bent enthousiast, hebt op enige manier ervaring met online marketing en e-

commerce en hebt een commerciële instelling. 
- - Je bent bekend met Google Analytics, SEO, SEA, Social Media Advertising, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator. 
- Je hebt affiniteit met fashion en vindt schoenen geweldig! 

 
Wat heeft Van Gastel Shoes te bieden? 

- Een gezellige werkomgeving in een klein, maar groeiend familiebedrijf. 
- Alle ruimte voor jouw ideeën en creatieve invulling van de online en offline marketing. 
- Ruimte om te werken aan je eigen project. 
- Een marktconforme stagevergoeding 

 
Lijkt deze stage je interessant? Stuur dan je motivatie en C.V. naar: colin@vangastelshoes.com . 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 


