Emma is in 2015 in Frankfurt opgericht om het kopen van een matras zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. We zijn in
Duitsland in korte tijd één van de toonaangevende e-commerce startups geworden en inmiddels actief in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Italië en Spanje. Naast de Emma matrassen verkopen
we allerlei producten voor de beste nachtrust, zoals kussens, boxspringbedden en babymatrassen. We ontwikkelen ons
razendsnel en zijn altijd in voor een nieuwe uitdaging! Op ons hoofdkantoor in Frankfurt am Main hebben we een terras met
uitzicht op de wolkenkrabbers, en een grote keuken met een voetbaltafel. In onze keukens vind je fruit, water en andere
versnaperingen. We werken hard, maar zijn altijd in voor een feestje.
Onze startup groeit en wij zoeken enthousiaste talenten die met ons mee willen groeien. Op jou wacht een enthousiast team,
afwisselend werk en alle mogelijkheden om ervaring op te doen en je persoonlijk te ontwikkelen.
Interesse? Solliciteer dan als:

STAGAIR(E) BUSINESS DEVELOPMENT NETHERLANDS

JE TAKENPAKKET:
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor je eigen projecten op het gebied van marketing, sales, expansie of
operations in Emma Nederland.
In samenwerking met de co-founders ontwikkel je ideeën en zet je zelfstandig projecten op.
Je optimaliseert de website en zorgt voor een vlekkeloze klantervaring.

JE PROFIEL:
•

•
•
•
•

Je studeert op dit moment in de richtig bedrijfskunde / international business management of je volgt
een verwante opleiding met goede resultaten. Je hebt binnen dit gebied ook al einige praktische
ervaring.
Je spreekt vloeiend Nederlands en vloeiend Engels of Duits en je hebt goede interculturele en
communicatieve vaardigheden.
Je hebt een aantoonbare affiniteit met start-ups en je bent gefascineerd door snel groeiende
bedrijfsmodellen
Je bent goed in het analyseren en oplossen van problemen en je leert snel.
Je houdt van een uitdaging, spannende projecten en veel verantwoordelijkheid.

WAT WIJ JE BIEDEN:
•
•
•
•
•
•
•

Een centrale rol met belangrijke taken, waarmee je direct bijdraagt aan het succes van onze startup.
Een snelle omzetting van nieuwe ideeën en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.
Een ervaren oprichtersteam (Entrepreneur, Ex-McKinsey-Consultant) en een inspirerende
samenwerking met ervaren, internationale collega’s en echte experts.
Een toegewijd en professioneel team met korte lijntjes en de motivatie om nieuwe wegen in te slaan.
Een eerlijke vergoeding en een informele werkomgeving, inclusief drinken en snacks.
Een goed bereibaar lichte top-floor-office met dakterras in het levendige Frankfurter Bahnhofsviertel.
Regelmatig borrels, events en dagjes weg met het hele team.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV op!
Jouw contactpersoon is Maja Dziehel (HR teammanager), +49 69 / 989 723 303
jobs@emma-matras.nl
Deel onze (slaap)passie en join the team! We kijken uit naar jouw sollicitatie!

