Stageplaats Malta
Algemene informatie
Dit bedrijf is gevestigd op het mooie eiland Malta. Het is een groot marketingbedrijf wat voor
verschillende grote en kleinere bedrijven de marketing, websiteontwikkeling en branding verzorgt.
Aan de stagiair wordt de mogelijkheid gegeven om veel te leren van de ervaren werknemers.
Ook willen zij de stagiaires de mogelijkheid bieden om het eiland verkennen. Het internationale
team van dit bedrijf weet dat een buitenlandse stage een ervaring is die je maar een keer in jouw
leven kan meemaken.
Omschrijving organisatie
Dit bedrijf start iedere ochtend met een korte briefing. Zo worden bijvoorbeeld de nieuwste
ontwikkelingen besproken op het gebied van marketingtools en worden de taken van die dag
onderverdeeld. Het is een bedrijf waar het belangrijk is dat er tussen de taken door ontspannen
wordt. Zo beschikken zij over een ‘chillplek’ hier staat onder andere een tafeltennistafel en
banken waar je even kan bijkomen. De bakker en supermarkt bevinden zich op loopafstand van
het bedrijf waar je tussen de middag je lunch kunt halen. De werktijden zijn van 08.00-17.00uur
met een lunchpauze van een uur. Voor stagiaires zijn zij ook wel flexibeler en kan jij op sommige
dagen van 08.00-16.00uur werken.

De stageplaats & competenties
Het bedrijf schrijft na iedere stagiaire een ‘recommodation’ op LinkedIn, zij willen dat jouw
buitenlandse ervaring voor de rest van jouw leven van toegevoegde waarde is. Het is een
multicultureel team waar Engels wordt gesproken. Het bedrijf verwacht van de student dat hij of
zij meedoet met het team en meedenkt met oplossingen voor de vraagstukken die voortkomen.
Het bedrijf werkt voor verschillende bedrijven, hiervoor voeren zij diverse taken uit. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een marketingplan voor een zwembad, maar ook hoe de omzet
van een webwinkel verhoogd kan worden. Het bedrijf ziet graag studenten die met een frisse blik
samen met de ervaren werknemers brainstormen over mogelijke ideeën. Zij willen graag dat de
studenten ‘on the job’ leren. Ook bieden zij de studenten de kans om een ‘eigen’ project te
starten. Er wordt dan in overleg met de student besproken wat zij kunnen doen voor een bedrijf
wat hen aanspreekt. Hiervoor krijg je ook advies van een supervisor. In dit bedrijf zijn er
verschillende supervisors op verschillende gebieden, zij bieden vooral hulp op inhoudelijk gebied.
Een keer in de week heb je een gesprek met de company director die jou ondersteunt op zowel
inhoudelijk gebied als op persoonlijk gebied. Het bedrijf heeft ervaring met stagiairs en vindt het
een leuke uitdaging om allerlei studenten het meeste uit hun stage te laten halen.
Dit stage adres biedt onder andere stageplaatsen voor studenten die kennis en interesse hebben
in: marketing, sales, digital solutions, SEO, social media analytics, graphic design, business
consultancy & development.

