
Creatieve Developer (meewerkstage september 2022)  

Webshop L28 groeit! Groei jij met ons mee?  

Wil je stage lopen bij een jong en ambitieus bedrijf als L28? Heb je affiniteit met e-commerce en  

vind je het leuk om bij te dragen aan de groei van een webshop die net zo groot wil worden als 

bol.com? Heb je een flinke dosis eigen verantwoordelijkheid, vind je het belangrijk en leuk om jezelf 

te ontwikkelen, on-the-job coaching te krijgen en ben je niet vies van een beetje dynamiek? Dan 

hebben wij een hele, leuke stageplek voor jou. 

Wij zijn op zoek naar versterking binnen ons team! Als creatieve stagiaire ben jij enthousiast en heb 

je passie voor webtechniek en slimme IT-oplossingen.  Met jou in ons team tillen we onze webshop 

naar een hoger niveau. Wil jij graag jouw opgedane kennis kunnen toepassen bij een echt bedrijf en 

ben je een held in front- en back-end webdevelopment? Stuur jouw sollicitatie op en dan nodigen wij 

jou graag uit voor een oriënterend gesprek waarin we je graag leren kennen. 

Wat ga je doen? 

In je (afstudeer) stage als developer zal je voornamelijk bezig zijn met het verder ontwikkelen van 

onze webshop, het toepassen van maatwerk en onze klanten blij maken met een optimale User 

Experience.  

 

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 dagelijks 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, Gelderland. Daar hebben we ook ons 

warehouse waar klanten ook op afspraak langs kunnen komen. Klanten kunnen ons ook bereiken via 

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

om onze naamsbekendheid te vergroten.  

 

Wie ben jij? 

Je hebt kennis van Django (HTML, CSS, Python)   

Je bent creatief en flexibel 

Je kunt goed zelfstandig werken, maar ook in teamverband 

Je bent gemotiveerd en hebt een grote drive 

Je gaat graag aan de slag binnen een front-end omgeving 

Je bent niet bang om je eigen inbreng met ons te delen en neemt initiatief 

Je blinkt uit in programmeren en coderen 

 



Wat bieden wij? 

- Een aantrekkelijke stagevergoeding 

- Ruimte voor eigen initiatief 

- Ruimte om te sparren met collega’s over jouw ideeën en andersom 

- Een goede begeleiding 

- Een jong en ambitieuze, informele werksfeer met veel gezelligheid 

- Een proefperiode van een maand 

 

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.  
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