
 
 

 

Mundo-Lab werft een stagiair communicatie, foto en video aan 

 
Ben je een student in communicatie, PR of gelijkwaardig?  
Hou je van het schrijven van content, het ontwerpen van communicatiemateriaal, ben je makkelijk in 
de omgang?  
Heb je een specialisatie in fotografie en video?  
Ken je de non-profit sector? Zit je vol positieve energie en ben je in staat die over te brengen op je 
gesprekspartners?  
 
Kom dan bij stage lopen bij Mundo-Lab! 
 

Samenvatting van de stage  
 

Functietitel:     Stagiair.e communicatie  

Sector:    Sociale economie 

Uren:   Voltijds, voor een minimum van 3 maanden 

Plaats tewerkstelling:   Brussel of Antwerpen, met occasionele verplaatsing 

Datum indienen kandidatuur: Zo snel mogelijk 

Datum indiensttreding:  Midden september 2021 of later 

 

Over Mundo 
 

Mundo-Lab beheert verschillende kantoor- en vergadercentra die ecologisch gebouwd of 
gerenoveerd zijn. We brengen vzw’s, ngo’s en sociale ondernemingen, die actief zijn op het gebied 
van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verandering, samen onder één dak. 
 
De Mundo-centra hebben het doel om synergiën te bevorderen en de zichtbaarheid van de 
verenigingen die er zijn gehuisvest te vergroten. Huurders-organisaties kunnen in onze centra 
profiteren van betaalbare huurprijzen, efficiënte infrastructuur en professionele diensten. Het bedrijf 
beheert momenteel 5 centra: 3 in Brussel, 1 in Namen en 1 in Antwerpen. In Louvain-la-Neuve wordt 
een nieuw centrum ontwikkeld. Het team telt 25 werknemers. 
 
www.mundo-lab.org 
 

Functie 
 

 

Mundo-Lab zoekt een stagiair aan om het communicatieteam te versterken. De stagiair werkt 

rechtstreeks onder toezicht van het hoofd «Sales en Communicatie». 

 

Ter ondersteuning van het communicatieteam, zijn je missies de volgende: 

• Foto: vernieuw de voorraad foto's van onze centra, kantoren, vergaderzalen en 
gemeenschappelijke ruimtes, enz 

• Video: maak korte presentatievideo's van Mundo-Lab en/of een langer formaat video. Maak 
ook een videopresentatie van elk centrum (combineerbaarà 

• Brochure: werk mee aan de productie van een brochure waarin Mundo-Lab wordt 
voorgesteld en schrijf de inhoud ervan. 

http://www.mundo-lab.org/


 
 

• Website: content schrijven voor de nieuwe website, met nieuwe foto's en video's ter 
ondersteuning (project nieuwe website is gestart). 

• Jaarverslag: meewerken bij het opstellen van de inhoud van het jaarverslag (publicatie: maart 
2022): interviews afnemen en uitschrijven, redactie en eindredactie, nieuwe ideeën 
aanbrengen 

• Strategie en contentplanning voor sociale netwerken: hulp bieden aan het 
communicatieteam bij de implementatie van een communicatiestrategie op sociale netwerken 
(Facebook, Instagram en LinkedIn) om onze zichtbaarheid en onze bekendheid op deze 
media te vergroten. Content voorbereiden en inplannen. 
 

Profiel 
 

Opleiding: 

• Bachelor of Master  

• Richting: communicatie, marketing, fotografie, video, grafisch ontwerp of gelijkaardige 
ervaring 

 
Werktalen: 

• Frans of Nederlands: moedertaal 

• Engels: werktaal (goede schriftelijke en gesproken communicatie) 
 

Andere vereiste kwaliteiten: 

• Je hebt zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

• Autonomie, gevoel voor organisatie en prioriteitenbeheer 

• Kennis van communicatietools en software, layout/graphics en foto- en videobewerking 

• Je bent geïnteresseerd in sociale thema’s en milieukwesties 

• Je bent autonoom en werkt tegelijk graag in teamverband 
 

Details contract 
 

• Minimum drie maanden voltijdse stage 

• Verplichte stage-overeenkomst in het kader van je studie 
Werkplaats: Brussel of Antwerpen, occasionele verplaatsingen naar Namen of Louvain-la-
Neuve (vergoeding van vervoerskosten) 
 

Solliciteren 
 

Stuur nu je sollicitatiebrief en CV naar eline@mundo-lab.org. Voorbeelden van foto- en 
videoproducties welkom! 
 
Einddatum sollicitaties: 31 juli 2021 

mailto:eline@mundo-lab.org

