
 

Enthousiaste en ambitieuze stagiair gezocht 
 

Wil jij leren én werken tegelijkertijd? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wie zijn wij?  
Noshirt ( www.noshirt.nl ) ontwikkelt de beste shirts voor onder een overhemd en de meest 

comfortabele shorts voor onder een pak. Ondermode voor de stijlbewuste man: onzichtbaar, 

maar onmisbaar. Gestart in 2009 met noshirt zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een premium 

merk in herenondermode. Noshirt wil opmerkelijke essentials maken, samen met en voor haar 

(mannelijke) klanten, en deze met de best mogelijke service bij hen bezorgen. Om aan onze 

groeiambities te kunnen voldoen zoekt noshirt per direct een stagiair. 

 

Wie zoeken wij? 
We zoeken jou als je:  

- Nu bezig bent met een commerciële-, marketing- en/of communicatie-studie op 

HBO/WO-niveau. 

- Een goede pen hebt en een kei bent in het organiseren van projecten. 

- Staat te springen om nu echt eens iets te doen met je kennis. 

- Zin hebt om ons te helpen ons mooie merk te versterken en nieuwe producten te 

lanceren (in Nederland en/of in het buitenland). 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een stage (of afstudeer) plek waar je: 

- Deel uitmaakt van een enthousiast team, waarin je samenwerkt met gedreven, ervaren 

collega’s. 

- Zeker niet alleen de rotklusjes hoeft op te pakken (koffie zetten doen we zelf wel). 

- Kunt zien hoe leuk die saaie theorie uit je studieboeken in de praktijk kan zijn. 

- Een waardevolle bijdrage kunt leveren aan productintroducties, die ondersteund 

worden door zowel online als offline media. 

- Meewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en/of producten voor de 

stijlbewuste, zakelijke professional. 

 

Ben jij diegene die we zoeken?  

Overtuig ons dan met een aansprekende mail met motivatie en een helder  CV (met foto) en 

mail deze naar lisette@noshirt.com. Voor meer informatie kun je ons ook telefonisch 

bereiken via 088 120 1111. 

 

PS: wat kom je leren? 

Wij weten dat jij ons iets komt brengen, namelijk: je kennis, je drive en je enthousiasme voor 

het marketing- en communicatie vak. Daar zijn we heel blij mee, maar we zijn ook 

nieuwsgiering naar wat je komt halen. Welk onderdeel van je toekomstige vak je graag nog 

beter onder de knie wilt krijgen, zodat je straks goed beslagen ten ijs de arbeidsmarkt opgaat. 

Vergeet vooral niet dit in je motivatie te benoemen. 

 

We zien je reactie graag tegemoet! 

http://www.noshirt.nl/

