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Stagevacature copywriter & content creator 
 

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te 
realiseren. Bekijk onze organisatiefilm. 

 

Omschrijving van de stageopdracht 

Tijdens je stage leer je om je communicatieboodschappen optimaal af te stemmen op de juiste 

doelgroep: leerkrachten, duurzaamheidsambtenaren, potentiële donateurs, … Je helpt bij het 

opstellen van communicatieplannen voor kleine en grote projecten. Je krijgt dus de kans om ook op 

strategisch vlak mee na te denken over de juiste kanalen en de juiste boodschap. 

Redactiewerk en content creating voor social media zijn belangrijke onderdelen van je stage. Je 

wordt begeleid door en werkt nauw samen met de communicatieverantwoordelijke. Daarnaast 

werk je binnen het communicatieteam samen met de communicatiemedewerkers, grafisch 

vormgever en webmaster.  

Dit profiel zoeken we 

• Je wil voor je afstudeerstage ervaring opdoen bij een organisatie met een maatschappelijke 

meerwaarde. Studenten met aandacht voor een duurzame levensstijl hebben een streepje 

voor.  

• Je schrijft pakkende teksten, van het opstellen van een persbericht tot die ene rake zin 

voor social media. Je haalt fouten uit een zin en voelt aan of de structuur van een tekst 

goed zit. 

• Je schudt vlot formats uit je mouw om kleine en grote verhalen op een originele manier te 

vertellen.  

• Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands. Tweetalig zijn of ambitie hebben om je Frans 

naar een hoger niveau te tillen is een pluspunt.  

• Je hebt zin voor initiatief en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

• Je hebt een basiskennis van het standaard Microsoft Office pakket. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_njWoEhe84
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Dit bieden we je 

• Een stageplaats in ons kantoor in Brussel. Je verplaatsingen met het openbaar vervoer of 

met de fiets van je woonplaats naar ons kantoor worden terugbetaald tijdens de 

stageperiode. 

• Je werkt samen met een enthousiast en multidisciplinair team.  

• Je neemt deel aan maandelijkse teamvergaderingen met alle medewerkers en krijgt de 

kans om onze projecten op het terrein te ontdekken.  

 

Zo kan je solliciteren 

Stuur je cv samen met een korte motivatie en bij voorkeur een zelfgeschreven korte tekst per mail 

met onderwerp ‘stage communicatie’ naar e.debock@goodplanet.be  
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