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Over HEMA en het e-commerce team 
Een stage bij HEMA is de perfecte start van een mooie carrière. Wij bieden zowel meewerk- als 
afstudeerstages. Niet alleen kun je veel leren bij HEMA, het is ontzettend leuk om voor een van de 
bekendste merken van Nederland te werken. Natuurlijk krijg je stagevergoeding en kun je 
gebruikmaken van personeelskorting. 
 
In het e-commerce team word je als stagiair bij veel leuke en interessante projecten betrokken. 
Jouw werk zal op de HEMA-website zichtbaar zijn en je wordt meegenomen in onze online 
optimalisatieprocessen, klant- en dataonderzoek en design.  
 
Je bent 
• Student Industrial Design en op zoek naar een meewerk of afstudeerstage. 
• Iemand die het interessant vindt om het gedrag van de online klant te begrijpen en te 

verdiepen in de customer journey 
• Iemand die het interessant vindt om naar data te kijken 
• Iemand die ook oog heeft voor design 
• Goed in het werken in een team 
• Iemand die leergierig is en meer wilt weten over Conversion Rate Optimization (CRO) en a/b 

testen. 
 
Je fixt 
• De verschillende stappen van het optimalisatieproces als ondersteuning voor het optimalisatie 

traject van de website 
• Het bedenken van ideeen voor het verbeteren van de website, inclusief design is een mooie 

bijkomstigheid 
• Onderzoek naar verbeterpunten voor de customer journeys van de website 
 



Tijdens de stage heb je veel ruimte voor zelfontwikkeling en leer je ontzettend veel van de 
verschillende disciplines in het e-commerce team die 1 voor 1 ambitieus zijn: UX designers, 
content managers, CRO specialisten, customer journey specialisten, web analyse specialisten, 
UX researchers. 
 
Wij bieden 
• Iedere maand een stagevergoeding 
• De mogelijkheid om veel verschillende disciplines en collega’s te ontmoeten en te leren 

kennen en zo een groot netwerk op te bouwen 
• Erg leuke collega’s in een jonge team waardoor je je zo thuis voelt 
• Bereikbare en enthousiaste begeleiding, zodat je je leerdoelen kunt halen 

 
Jij fikst het bij HEMA 
Bij HEMA is er elke dag werk aan de winkel. We hebben namelijk grote ambities: het alledaagse 
leven van onze klanten beter maken en de wereld een beetje mooier. Dat fiksen we alleen als we 
allemaal onze handen uit de mouwen blijven steken. En dat doen we met plezier. We laten ons 
niet zomaar uit het veld slaan en leren door te doen.  

 
Dat moet ook wel met onze grote ambities: we willen uitgroeien tot de sterkste retailer van 
Nederland en daarbuiten! 

 
We zijn erg flexibel met het aanpassen van de stage naar de leerdoelen van de student, dus 
twijfel niet en meld je aan! 

 
Contactpersoon HEMA: 
Bernadette Bijkerk 
CRO Lead – Customer Experience Team 
bernadette.bijkerk@hema.nl 
HEMA Amsterdam 
06-13988029 
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