
Online	marketing	internship	bij	Fairbee	
	

	
Vind jij sociale media en PR helemaal fantastisch en lijkt het jou leuk om stage te 
lopen bij een unieke en ambitieuze start-up in Den Haag? Lees dan verder! 
 
Wat is Fairbee? 
Fairbee is een innovatieve startup die de online marketplace wordt voor een 
conscious lifestyle. Een complete selectie van de beste en mooiste sustainable 
brands op het gebied van fashion, cosmetica, accessoires & homewear. 
Gepresenteerd als een prachtige online etalage. Een simpele maar geweldige 
customer journey met als doel om duurzaam shoppen voor iedereen een feestje te 
maken. 
Momenteel bestaat Fairbee uit een kernteam van 5 gedreven mensen die allen een 
ruime ervaring hebben in het bouwen van bedrijven, e-business, fashion en 
marketing. Met dit gedreven team bouwen wij het platform welke in september 
gelanceerd zal worden. Vervolgens zal er in september een publiekelijke lancering 
plaatsvinden tijdens een launchparty in Amsterdam.  

Jij brengt dit met je mee! 

Dit ben jij: creatief, hands-on, flexibel, resultaatgericht en accuraat, bruisend en vol 
nieuwe ideeën. Jij bent een student die; 

• Een HBO/WO opleiding volgt in de richting Marketing, Communicatie, IBMS 
• Goed kan werken met Photoshop en InDesign 
• Enthousiast, leergierig, proactief en communicatief sterk is 
• De Nederlandse en Engelse taal beheerst in woord en geschrift  
• 32 tot 40 uur per week beschikbaar is 
• Ons team wil komen versterken en echt een steentje wil bijdragen 

 
Hoe zien jouw taken eruit? 

• Content creëren (beeld + copy) voor alle social media kanalen, content 
inplannen en kanalen up-to-date houden (Facebook, Instagram, Pinterest en 
YouTube); 

• Bedenken en opzetten van creatieve concepten en deze uitwerken (bv. posts, 
blogs, video’s en flatlays creëren); 

• Doorvertalen van algemene acties & campagnes naar alle social kanalen.  
• Designen van passende content i.o.v. de art-director  
• Toffe influencers zoeken voor nieuwe samenwerkingen.  
• Supporten bij influencer campagnes, content van influencers verzamelen, 

etc; 
• Bedenken van speciale acties en het opzetten van nieuwe kanalen (uitwerken 

concept, look & feel, rekening houdend met doelgroep); 
• Het bouwen van een gezonde social media fanbase 



• Interactie aangaan met onze fans op social media; 
• Bijwonen van brainstorm sessies voor concept ontwikkeling; 
• Ondersteunen bij productfotografie, behind the scenes foto’s/filmpjes maken 

bij fotoshoots. 

Wat biedt Fairbee? 

Een uitdagende stage in de duurzame fashion industry waarbij je als volwaardig 
medewerker van de afdeling zal worden gezien, een stagevergoeding, voldoende 
verantwoordelijkheid, goede begeleiding, een goede werksfeer, gratis sporten en 
een lekkere (gezonde) lunch. 
 
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Daniel Beernink via 
daniel@fairbee.com   
 
 
	

	
 
 

	


