Hoofdkantoor Coolinvestments: Diemermere 1, 1112 TA Diemen
Stage: vijf maanden, minimaal vier dagen per week (tot 36 uur)
Werk-/ denkniveau: WO, HBO

Stagiair(e) afdeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Internship CSR
Voor de afdeling MVO zijn wij vanaf januari 2018 op zoek naar een stagiair(e) die het team
ondersteund en alle disciplines van MVO wil leren kennen.
De afdeling MVO & Kwaliteit is een onderdeel van Coolinvestments en werkt nauw samen
met de Inkoop afdelingen van alle retail formules; America Today, CoolCat, MS Mode en
Sapph. Het is onze gezamenlijke verantwoording dat al onze winkels worden voorzien van
de juiste artikelen met de beste kwaliteit, waarbij wij sterk letten op maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Om het MVO-beleid verder uit te bouwen en te versterken, zijn
wij op zoek naar een energieke en gedreven MVO Stagiair(e) voor vijf maanden, minimaal
vier dagen per week (tot 36 uur)!

De stage
In deze stage maak je kennis met alle aspecten van MVO binnen de fashion retail. Je werkt
samen met het MVO-team op het gebied van arbeidsomstandigheden, duurzaamheid van
producten en milieubesparing om de doelstellingen uit de MVO-strategie te verwezenlijken.
Tot je taken behoren het verzamelen van data voor diverse initiatieven waaraan wij
deelnemen, de planning en de follow-up van de sociale en milieu audits van fabrieken en
het verzamelen van gegevens voor verschillende rapportages.
Voor deze meeloopstage zoeken wij een HBO/WO student die minimaal 5 maanden mee
kan lopen in de organisatie. Er is tijdens de stage ruimte om met andere afdelingen binnen
het bedrijf kennis te maken en beperkt ruimte om een onderzoek te doen. De werkweek
kan in overleg met je leidinggevende worden ingevuld, afhankelijk van de eisen van je
opleiding.

Jouw profiel









Je staat ingeschreven als student HBO / WO
Je studierichting is Fashion/Economie/Ondernemen (uit keuzevakken of externe
activiteiten komt jouw affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen naar
voren)
Je bent proactief, zelfstandig en organisatorisch sterk
Je bent gedreven, communicatief vaardig en je hebt een hands-on mentaliteit
Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Je bent cijfermatig en hebt commercieel inzicht
Je bent stressbestendig i.v.m. een dynamische werkomgeving

Wat wij jou kunnen bieden
Coolinvestments biedt jou een uitdagende, informele en verantwoordelijke stageplaats in
een jong en enthousiast team. Je kunt bij ons veel leren en je krijgt veel
verantwoordelijkheid met volop kansen en uitdagingen. Daarnaast krijg je een goede
stagevergoeding, ontvang je 20% personeelskorting én is er de mogelijkheid om te sporten
in onze eigen sportschool en te borrelen in onze eigen bar.

Over Coolinvestments
De holding Coolinvestments is een familiebedrijf, bestaande uit verschillende onderdelen als
een fashion retail en wholesale formule, real estate portfolios en (in)direct investments.
Voor het ontstaan van de Coolinvestments groep gaan we terug naar 1979. In dit jaar richtte
Roland Kahn de retail formule CoolCat op.

De retail formules van Coolinvestments, ook wel ‘Excellent Retail Brands’ genoemd, bestaan
uit een aantal bekende modeketens zoals America Today, CoolCat, MS Mode en Sapph. Alle
formules zijn onafhankelijk opererend met eigen Management teams en hebben een
doelgroep variërend van kids 6+ jaar, tieners, studenten, grote maten mode en lingerie voor
vrouwen. Met ruim 500 winkels vertegenwoordigd op toplocaties in Benelux, Duitsland,
Frankrijk en Spanje.

Ben jij de talentvolle MVO stagiair(e) die wij zoeken?
En vanaf 2018 op zoek naar een ondernemende, leerzame en brede fashion retail stage in
een ‘work hard, play hard’ team? Grijp dan je kans en reageer direct. We willen graag
kennismaken!
Wij ontvangen graag jouw gegevens en een motivatie, waarin je aangeeft voor welke
periode je een stageplaats zoekt en aan welke onderdelen deze moet voldoen.
Een integriteitcontrole via het waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel is
onderdeel van de sollicitatieprocedure.

