STAGEFUNCTIE – PARROT AGENCY

Parrot is een salesagentschap met een hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam, dat verschillende
hedendaagse merken vertegenwoordigt in de Benelux en wereldwijd.
Parrot werkt in het “advanced contemporary” / “designer” niveau. We werken met grote online spelers
(o.a. Net a Porter, Matchesfashion), warenhuizen (o.a. Harrods, Bijenkorf, Bergdorf Goodman) en
multibrand boutiques.
Parrot vertegenwoordigt onder andere Halpern Studio, Wandler, Bernadette, Gauge81, Ulla Johnson,
Xirena, Mara Hoffman. Een overzicht van de ontwerpers die wij vertegenwoordigen is te vinden op
onze website: www.parrotagency.com
Wij zijn een jong en dynamisch team dat zichzelf graag hoge doelen stelt. De sfeer is ontspannen
onderling, maar we zijn serieus over wat we doen. We hebben allemaal een voorliefde voor mode,
maar ook sterke talenten voor verkoop, communicatie en organisatie.
Omdat wij op het moment groeien zijn wij op zoek naar een stagiaire die op verschillende accounts
wilt meewerken. Je ondersteunt de accountmanager in het opvolgen van het klantcontact en alles wat
daarbij komt kijken. Daarnaast help je met het opzetten van onze showrooms in Antwerpen en Parijs.
We zijn dan ook op zoek naar iemand met veel organisatietalent.
Indien je vanuit je studie een opdracht dient te voltooien voor je stage, dan kan dat natuurlijk ook en
kunnen we in overleg een geschikte opdracht bedenken.
Je profiel
Voor deze functie zoeken wij een enthousiast persoon die goed zelfstandig en in teamverband kan
werken. Je kent en bent jezelf, bent inspirerend en altijd op zoek naar nieuwe kansen!
•
•
•
•

Ben je HBO/WO student of net afgestudeerd?
Ben je communicatief vaardig, proactief en resultaatgericht?
Ben je handig met excel?
Schrijf en spreek je vloeiend Engels?

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een inhoudelijke stage en begeleiding van een Account manager
Marktconforme stagevergoeding
Je standplaats is Amsterdam
Uitzicht op doorgroeimogelijkheden

Interesse?
Heb je vragen over deze functie, neem dan a.u.b. contact op met Charlotte Schreuder
(charlotte@parrotagency.com / +31(0)6 14 98 82 48) Of wil je liever direct solliciteren? Stuur dan je
CV en een korte motivatie naar charlotte@parrotagency.com.

