
MODE MAAT STAGIAIRE voor lifestylebrand Your Wishes.
Waar zijn wij naar op zoek?

Wil jij als creatieveling van je passie je beroep maken en volg jij daarom een opleiding richting Mode Maatkleding/
Mode Styling? Dan kun je bij Your Wishes per direct je theorie in praktijk brengen tijdens een dynamische en creatieve 
stage waarbij alle facetten van het vak aan bod komen. Er is voldoende begeleiding en ruimte voor uitleg tijdens je 
werkzaamheden. Het werk is veelzijdig, leerzaam en sociaal. Voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling is ruimte, 
afhankelijk van wat je zelf kunt en wilt.
Wij zijn een baby lifestyle merk dat producten biedt voor alle little ones en hun mommy’s (to be). 
Wij geloven dat babykleding zacht en simpel moet zijn en staan daarom voor comfortabele items voor je kleintje. Op-
vallen doen we graag door middel van onze eigenzinnige prints die we met de hand tekenen. Ons handschrift is stoer 
en speels, ontworpen om net dié items te worden die je kindje iedere keer weer aanwijst in hun kledingkast. Dankzij de 
eigen visie op babykleding wordt Your Wishes naast de webshop inmiddels ook ‘offline’ verkocht in meer dan 100 win-
kels (and counting!) in Nederland en België. We timmeren hard aan de weg om Your Wishes zowel in Nederland als in 
het buitenland op de kaart te zetten. Door ons enthousiaste team en hun inzet groeien we elke dag. 
Check yourwishes.nl voor een blik op onze huidige collectie.

Functie-eisen
•  Je zit in het 2e /3e/4e leerjaar zit van een MBO opleiding, niveau 3 of 4.
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in spraak en schrift.
•  Affiniteit met mode en de onlinewereld.
•  Je beschikt over uitstekende vaardigheden en bent nauwkeurig.
•  Je bent fexibel, stressbestendig en denkt in oplossingen.
•  Je bent communicatief sterk en aarzelt niet om mensen aan te spreken.
•  Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactief ingesteld.
•  Je heb interesse in patroontekenen en beschikt over de basiskennis.
•  Beschikbaar voor minimaal 5 of 6 maanden.
• Beschikbaar voor 5 dagen per week.

Werkzaamheden
• Support ons coupeuse team.
• Verricht patroontechnische handelingen.
• Support bij quality checks en de ontwikkeling van proefmodelen.
• Vervaardigt kledingstukken, support bij de productie hiervan.
• Je bent van nature erg nauwkeurig en accuraat.
• Verzorgt het interne order traject.
•            Draagt bij aan het merk Your Wishes en toont interesse. 
• Woonachtig in (de omgeving van) Tilburg.
• Je bent communicatief sterk en aarzelt niet om mensen aan te spreken.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactief ingesteld.
• Het assisteren bij de organisatie van events en beurzen.

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige, leerzame werkplek binnen de mode- en lifestyle branche.
• Een informele werkomgeving waar jouw inzet wordt gewaardeerd.
• Leuke collega’s en een prettige werkomgeving. 
•  Je krijgt verantwoordelijkheid over verschillende taken.
•   Maandelijkse vrijdagmiddagborrels, personeelskorting en doorgroeimogelijkheden.
 
Werklocatie:
Goirle, omgeving Tilburg
Periode: 6 maanden
Vereiste opleiding: minimaal MBO werk-/ en denkniveau
Soort dienstverband: Stage
Contactgegevens: info@yourwishes.nl


