
 
 

BCW zoekt nieuwe allround communicatie stagair(e) 
 
Heb jij je altijd al afgevraagd hoe het is om stage te lopen bij een internationaal 
communicatiebureau? Ben je goed op de hoogte van het laatste nieuws? Weet je je weg te vinden in 
de online wereld? Ben je communicatief vaardig, leergierig en stel je altijd de juiste vragen? Kom dan 
stage lopen bij communicatiebureau BCW! 
 
BCW is met meer dan 5000 mensen in 112 landen één van 's werelds grootste communicatiebureaus. 
We bouwen aan sterke merken en reputaties voor klanten die vertrouwen op onze expertise in 
public en corporate affairs, digital, PR, mediastrategie, sustainability en crisiscommunicatie. Ons werk 
is divers, net als ons klantenportfolio. Dat maakt werken voor BCW ook zo uitdagend. Het kantoor 
van BCW in Nederland is gevestigd in Den Haag van waaruit wij een groot aantal merken, bedrijven, 
NGO’s en overheden helpen met zeer uiteenlopende opdrachten.  
 
Bij ons hebben stagiares niet alleen een ondersteunende functie maar krijgen ze hun eigen 
verantwoordelijkheden en draaien ze dus daadwerkelijk mee met de dagelijkse werkzaamheden.  
 
Ben jij student en op zoek naar een werkervaringsstage? Vanaf februari 2022 zoeken wij weer 
iemand om ons team te komen versterken. 

WAT GA JE DOEN?  

Tijdens de werkervaringsstage (min. vijf maanden) werk je mee aan verschillende projecten, waarbij 
de activiteiten onder anderen bestaan uit: 
 

 Het monitoren van relevante (politieke) ontwikkelingen 

 Het vertalen, schrijven en uitsturen van persberichten  

 Het leggen en onderhouden van contacten met media en influencers 

 Het opstellen van contentkalenders 

 Het bijhouden van de social media pagina’s van onze klanten en van ons eigen bureau 

 Het maken van stakeholder analyses 

WIE BEN JIJ?  

 Spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels 

 Hands-on mentaliteit  

 HBO/WO denkniveau 

 Enthousiasme, leergierig en flexibel  

 Vanaf 1 februari of 1 maart minimaal vijf maanden full-time beschikbaarheid 

WAT BIEDEN WIJ?  

 Een werkervaringsstage bij een internationaal full-service communicatiebureau 

 Een zeer afwisselende en interessante plek om werkervaring op te doen 

 De mogelijkheid om jezelf op meerdere vlakken te ontwikkelen 

 Onderdeel te worden van een divers team 

 Een goede stagevergoeding 
 
Ben je geinteresseerd in een stageplek? Stuur dan je CV en motivatie naar maxine.de.wilde@bcw-
global.com en wie weet zien we je binnenkort. 
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Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op via: 
maxine.de.wilde@bcw-global.com of bel met 070-3021100. 
Kijk voor meer informatie over BCW op www.bcw-global.com/nl  
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