
Stagiair Communicatie & Sociale Media (meewerkstage september 

2022)  

Webshop L28 groeit! Groei jij met ons mee?  

Wil jezelf ontwikkelen en tegelijkertijd onze klanten inspireren via verschillende sociale media 

kanalen? Houd je van storytelling en ben je creatief in het bedenken van originele, grappige 

verhalen? Bij webshop L28 zoeken wij een Sociale media Expert (32-40 uur per week) voor een 

periode van 5 maanden vanaf september 2022 (startdatum in overleg).  Ben jij het gepassioneerde 

communicatie- en sociale media talent, die wil ervaren hoe het er achter de schermen bij een 

beginnende webshop aan toegaat? Solliciteer dan nu en laat ons weten waarom deze stage op jouw 

lijf geschreven staat! 

 

Wat ga je doen?  

Jij wordt onderdeel van ons marketing team, waarin je onze sociale media marketeers gaat 

ondersteunen bij hun werkzaamheden op het gebied van onder andere planning, (visuele) content 

en webcare. Je werkt mee aan de totstandkoming van sociale media posts als onderdeel van de 

overkoepelende marketing campagnes. Omdat we een startup zijn is er veel ruimte voor eigen 

inbreng. Ondertussen leer je hoe alles reilt en zeilt op de marketingafdeling van een webshop. Je 

gaat aan de slag met de contentkalender, communicatieplannen, onze website, sociale media, 

teksten, video en fotografie. Kortom, een interessante kans voor een unieke inkijk in het werk van 

onze marketeers. 

Wij zoeken iemand die zelfstandig werkt en voor de hoogste kwaliteit gaat, iemand die creatief en 

foutloos kan schrijven, een website en sociale media snapt. En passie heeft voor webshops en sociale 

media.  

In het kort:  

- Meedenken over de invulling van de content kalender 

- Het creëren van content voor onze sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, TikTok en 

Pinterest) 

- Advertenties aanmaken voor onze sociale mediakanalen 

- Beantwoorden van berichten en vragen die binnenkomen via sociale media 

- Meedenken en meewerken aan nieuwe ideeën voor onze sociale mediakanalen 

 

Over L28  

L28 is dé webshop voor living, leisure en lifestyle. Op l28.nl vind je producten voor in en om het huis 

en de tuin, speelgoed, decoratie, schoonmaak, beauty en persoonlijke verzorging, eten en drinken en 

nog veel meer. We bieden onze producten aan tegen aantrekkelijke prijzen en vinden het belangrijk 

dat onze klanten onze producten makkelijk kunnen bestellen. Wij zijn dan ook altijd bezig met het 

optimaliseren van onze webshop.  

Met onze webshop hebben we de ambitie om net zo’n grote speler als bol.com te worden. Zover zijn 

we nog niet, maar we gaan de goede kant op. We verkopen op andere platformen als bol.com en 

amazon.nl en niet alleen in Nederland, maar ook in België. 



L28 is opgericht tijdens de pandemie in 2020 en bestaat nu iets meer dan een jaar.  Met een klein en 

gepassioneerd team werken we in ons kantoor in Neede. Daar hebben we ook ons warehouse waar 

klanten ook op afspraak langs kunnen komen. Klanten kunnen ons ook bereiken via onze sociale 

media kanalen (Facebook en Instagram). Wij willen in de toekomst ook TikTok inzetten om onze 

naamsbekendheid te vergroten.  

Een dag bij L28  

Een van onze samenwerkpartners die regelmatig op vrijdag bij ons op kantoor werken zei eens: mijn 

weekend begint al op donderdag, omdat de vrijdag niet als werken voelt. Zo gezellig is het hier. Je 

komt hier binnen rond 09 uur en pakt een kopje koffie of thee. Je groet je collega’s en kijkt op het 

bord waar je het aantal bestellingen ziet voor die dag. Eenmaal terug op de kamer begin je de dag 

met een dagstart met je collega marketeers. Hierin bespreken we met elkaar wat er deze allemaal op 

de planning staat. Als je ergens tegenaan gelopen bent, kun je dit ook meteen bespreken. Alles 

besproken? Dan kun je aan de slag! 

Vandaag begin je met het maken van een sociale media campagne voor een van onze hardlopers. Je 

weet hoe je een video in elkaar draait en knallende product / sfeerfoto’s maakt. Ook draai je je hand 

niet om voor een goed verhaal hierbij. Met zelfs een beetje humor. Zodra dit klaar is, ga je verder 

met het schrijven van steengoede productbeschrijvingen voor de webshop. De klant moet natuurlijk 

wel weten wat hij bestelt. Bij elk product heb je een zoekwoordenonderzoek uitgevoerd en weet je 

precies wat je over  een product moet schrijven om de klant goed te helpen.  

Rond 13 uur gaan we lekker lunchen met zijn allen. Elke week hebben we wel een patatdag. Maar als 

je daar geen trek in hebt kun je ook een lekkere tosti voor jezelf maken. Na de lunch lopen we even 

een rondje buiten voor een frisse neus. Hierna zijn we weer helemaal klaar voor de middag.  

 

In de middag onderzoek je hoe we meer communities kunnen builden via Instagram en Facebook. 

Hoe kunnen we meer volgers en likes bereiken? Hoe kunnen we ons merk L28 op Instagram en 

Facebook meer uitbouwen en herkenbaar laten zijn voor onze potentiele doelgroepen? Daarnaast 

ken je misschien andere platformen waar we nog niet aanwezig zijn, maar die wel interessant zijn 

voor ons. Je denkt en werkt mee aan de dagelijkse invulling van onze online kanalen. In eerste 

instantie Instagram en Facebook en onderzoekt hoe we ons kunnen profileren op TikTok. Om 15:30u 

nemen we een kleine break en lopen we de loods in. Hier bekijken we het assortiment dat regelmatig 

uitgebreid wordt en veranderd met leuke, nieuwe producten. Na deze mini-break knallen we nog 

even door en ga je aan het einde van de dag voldaan naar huis. Je hebt lekker kunnen werken en 

kunt nu lekker genieten van je avond.  

We zien je morgen! 

 

Wat bieden wij?  

- ruimte voor eigen inbreng en creatieve ideeën 

- goede begeleiding met een proefperiode van een maand 

- een jong enthousiast team 

- een uitdagende stage in een webshop 

- afwisselende werkzaamheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

- een passende stagevergoeding (€475,-) 

- een gezellige werkomgeving 

 



Wie ben jij?  

Je bent een derdejaars HBO student op het gebied van (online) marketing 

Je bent minimaal 4 dagen (32 uur) per week beschikbaar voor deze stage, het liefst 5 dagen (in 

overleg) 

Je bent op zoek naar een leerzame meewerkstage 

Je bent proactief en kunt zelfstandig te werk gaan 

Je bent nieuwsgierig en leergierig 

Je hebt kennis van Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, Youtube, LinkedIn en webshops 

Je maakt content in diverse vormen (tekst, beeld & video) voor onze onlinekanalen 

Je hebt creatieve ideeën hoe je het publiek kunt inspireren, motiveren en activeren 

Een pre is dat je ideeën kunt omtoveren tot volwaardige, aansprekende campagne-content (video, 

animaties of visuals) 

 

Sollicitatieprocedure 

Heb je zin om deze uitdaging aan te pakken? Reageer dan snel en overtuig ons van jouw kwaliteiten 

voor deze stage. Na je sollicitatie ontvang je z.s.m. bericht van ons of je wordt uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Heb je nog vragen over deze stage neem dan gerust contact op met Sharda 

Balgobind, Marketeer L28 mail: Sharda@L28.nl of bel met: 06-10914650.  

mailto:Sharda@L28.nl

