Stageverslag – bab.la

Charlotte (Belgium)
Stage bij bab.la Ik heb drie maanden bij bab.la gewerkt als verantwoordelijke voor de
Nederlandse content en marketing. Als ik vroeger de vertaling voor een woord in Google opzocht,
heb ik er nooit bij stilgestaan dat er effectief ergens iemand is die dat woord in een woordenboek
ingeeft en er ook voor moet zorgen dat dat in je zoekresultaten verschijnt (en liefst zo hoog
mogelijk). Dus dat is zowat heel beknopt samengevat wat ik bij bab.la deed. Voor mij beantwoordde
de combinatie van deze taken compleet aan mijn wensen, omdat ik zo kon bezig was met mijn liefde
voor talen, maar mij ook verder kon verdiepen in marketing. Naast het updaten en controleren van
de inhoud van de website en het sturen van marketing e-mails had ik ook de kans om aan het
taalblog van de website te werken: doordat ik de artikels van de andere stagiaires mocht publiceren,
heb ik geleerd om met WordPress te werken en artikelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.


Werksfeer De werksfeer bij bab.la is een typische start-up werksfeer. Er is weinig hierarchie en
iedereen kan een brijdage leveren of nieuwe ideeën voorstellen. Het leukste aan bab.la is dat je met
heel veel andere stagiaires samenwerkt die allemaal uit een ander land komen. Zij zijn dan niet alleen
meer collega’s, maar worden ook al snel vrienden waarmee je grappige culturele verschillen
bespreekt en uitstapjes doet. Dat international karakter is voelbaar in de hele onderneming. Zo is het
er de gewoonte dat er elke donderdag iemand een gerecht uit zijn land voor al de collega’s
klaarmaakt. ‘gemoedelijk’, ‘flexibel’ en ‘internationeel’ zijn de adjectieven bij uitstek om de sfeer bij
bab.la te beschrijven.


Stage in Hamburg Wat mijn stage volledig maakt, was de stad zelf. Hamburg heeft alles
om een buitenlandse ervaring geweldig te maken: een mooie binnenstad, kleine gezellige straatjes
bij het water, een haven met een strand, lekkere restaurantjes, een bruisend uitgaansleven.
Bovendien was er altijd wel iets te doen. Het is perfect om met de andere stagiaires samen iets te
plannen en er een geweldige tijd te beleven.

taalportaal bab.la
http://nl.bab.la/company/jobs

