
 
 
 
 
 
Oonk Speciaalzaak is opgericht in 1919 en vierde op 21 juli 2019 haar 100-jarig bestaan. Die dag 
kreeg Oonk Speciaalzaak ook het predicaat Hofleverancier toegekend. Direct vanaf de oprichting 
voert Oonk Speciaalzaak twee productgroepen: fietsen en babyartikelen. Een combinatie die tot op 
de dag van vandaag nog steeds succesvol is. De onderneming is gevestigd in een groot winkelpand in 
het centrum van Winterswijk. In mei 2020 is een webshop in babyartikelen gelanceerd. 
 
Oonk Speciaalzaak zoekt per 1 september ten behoeve van de afdeling babyartikelen een: 
 

Stagiair marketing / commerciële economie 
Bij voorkeur 4 of 5 dagen  
 
Wat kun je verwachten 
 
In deze stage houd je je voornamelijk bezig met de webshop voor de babyartikelen 
www.oonkbaby.com. Je houdt de website bij, importeert artikelen in het kassasysteem, maakt e-
commerce artikelen aan (met beeld en tekst) voor de webshop, maakt digitale nieuwsbrieven en 
bedenkt en maakt content voor de social media kanalen. Daarnaast analyseer je de markt en help je 
commerciële kansen te ontdekken. Daarnaast draai je zo nu en dan mee op de winkelvloer om de 
producten en klanten te leren kennen en voer je andere kantoor gerelateerde werkzaamheden uit.  
 
Wat wij vragen 
 
Wij zoeken een enthousiaste MBO of HBO stagiair(e) met een studierichting in de marketing, 
communicatie, commerciële economie, e-commerce of retail / detailhandel. Goede kennis van de MS 
Office programma’s en diverse social media is een pré. Voor deze stage ben je minimaal 4 dagen per 
week beschikbaar. 
 
Wat wij bieden 
 
Het betreft een afwisselende en leerzame stage. Doordat de webshop recent gestart is (start-up), is 
er ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. De stagevergoeding bedraagt € 200,- (netto) per maand 
bij fulltime stagelopen.  
 
Interesse? 
 
Dan ontvangen wij graag een CV en begeleidende brief. Je kunt de reactie sturen naar Danny Oonk 
(eigenaar): d.oonk@oonkspeciaalzaak.nl of naar Oonk Speciaalzaak, t.a.v. D. Oonk, Misterstraat 47, 
7101 ES Winterswijk. 
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