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Van augustus tot en met december 2016 heb ik stage gelopen bij het B2B online marketing bedrijf
Lead Creation in Sydney, Australië. Als ik aan Australië denk komen al gauw de woorden ‘no worries
mate’ in me op. Na dit geweldige halve jaar blijkt dit ook werkelijk de mentaliteit in Australië te zijn.
Het is relaxed en de mensen zijn er vriendelijk.
Lead Creation is een jong en klein bedrijf gevestigd in het business district van Sydney. Makkelijk te
bereiken door openbaar vervoer. In het bedrijf werken veel internationale stagiaires die ook voor 5/6
maanden blijven en een aantal ‘language students’ deze blijven vaak 3 maanden of korter. Wanneer
je daar aan komt ben je dus niet alleen. Iedereen komt uit een ander land en heeft dezelfde spanning
mee gemaakt. Het leuke aan deze stage vond ik vooral dat je zo veel internationale mensen leert
kennen en dat het een bedrijf is met jonge mensen.
Tijdens mijn periode bij Lead Creation heb ik ongelofelijk veel geleerd. Doordat het bedrijf klein is
krijg je heel veel verantwoordelijkheden. Je hebt echt contact met klanten! Je stuurt ze e-mails en
bent bij meetings. Je komt met creatieve ideeën tijdens een van de vele ‘brainstormsessies’ en er
wordt altijd naar je idee geluisterd. Je bezoekt beurzen, presentaties en potentiele klanten.
Naast het serieuze werken was er genoeg ruimte voor gezelligheid. Iedere woensdagmiddag was er
een barbecue of picknick. Iedere vrijdag een ‘wine storm’. We stopten om 4 uur met werken,
praatten over bepaalde dingen die we wilden verbeteren binnen het bedrijf en brainstormden over
nieuwe ideeën. De werksfeer bij Lead Creation is heel relaxed. Een jong en creatief bedrijf.
Er gaat natuurlijk heel wat aan vooraf voordat je zomaar naar de gaafste stad aan de andere kant van
de wereld vertrekt. Het was voor mij persoonlijk altijd al een droom om een stage of minor in het
buitenland te doen. Een goede ervaring die je de rest van je leven met je mee draagt. Mijn stage zit
er helaas op, maar geloof me, het was meer dan de moeite waard!
Ik heb mijn stage al vrij vroeg gevonden doordat ik contact had met iemand die ik kende via familie.
Zij studeerde ook IMM maar dan 1 jaar hoger dan ik.
Sydney is een geweldige stad, de mensen zijn er vriendelijk en altijd bereid om je te helpen. Er is heel
veel te doen in Sydney, mooie stranden, het beroemde opera house en Harbour Bridge, national
parks zoals de Blue Mountains en Royal National park, leuke markten en nog zo veel meer. Wanneer
je naar Sydney gaat hoef je je geen een dag te vervelen.

