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Sinds 2006 zetten we ons in om een buitenlandse 
stage voor iedereen mogelijk te maken. Door 
de jaren heen hebben we een breed bedrijven 
netwerk opgebouwd. We werken met collega’s 
op locatie en plaatsen je bij erkende bedrijven. 
Voor alle studierichtingen hebben we goede 
stagemogelijkheden. We werken op maat en op 
basis van jouw wensen en opleidingseisen zoeken 
we een stage die bij jou past. Naast het regelen 
van een stage helpen wij je ook bij het regelen 
van huisvesting, verzekeringen, visumaanvraag 
en startpakketten met flexibele en voordelige 
vliegtickets.

Ons team
We zijn een professioneel en ervaren team met 
een grote passie voor educatieve reizen. We 
hebben zelf stage gelopen, taalcursussen gevolgd, 
gewerkt en gereisd in het buitenland. Hierdoor 
hebben we een brede ervaring opgedaan en 
weten we als geen ander wat er op je afkomt als 
je kiest voor een buitenlandse stage. Door onze 
internationale contacten garanderen wij een 
uitdagende stage op jouw niveau bij een erkend 
en professioneel bedrijf. Persoonlijk contact 
vinden we erg belangrijk. Daarom organiseren 
we consults bij ons op kantoor en nodigen we 
jou en je ouders/verzorgers/partner graag uit 
voor een persoonlijk gesprek.

Wij helpen je graag op weg naar het buitenland. 
Op onze bestemmingen bieden we Engelstalige 
stages aan. Ook in niet Engelstalige landen zul je 
in een internationaal bedrijf komen te werken 
waar de voertaal Engels is. Waar ga jij stage 
lopen? Ontdek het en geniet van dit waanzinnige 
avontuur!

Stagehuis is dé specialist voor (afstudeer)stages 
in het buitenland. Met ons organisatietalent en 
onze passie voor reizen en educatie, regelen 
we een uitdagende stage op locatie. Ga een 
leerzame en onvergetelijke tijd tegemoet!

Tip: Ontmoet ons tijdens een van onze 

informatiesessies op ons kantoor in Breda!

Team Stagehuis
reislustige groet,

Welkom bij Stagehuis!
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Ontdek
Je ontdekt je nieuwe werkplek en tegelijkertijd 

verken je het land! Je combineert werken met reizen 
en maakt kennis met nieuwe mensen, culturen 
en tradities. Zo leer je de ins & outs van jouw 

bestemming echt goed kennen.

Ontmoet
Sta open voor nieuwe vrienden, collega’s en andere 

avonturiers. Go with the flow en voor je het weet 
sta je te borrelen op een bedrijfsfeest, ga je op 

weekendtrip met je huisgenoten en maak je na jouw 
stage een mooie rondreis.

Netwerk
Met een stage in het buitenland neem je een 

kijkje in het internationale bedrijfsleven. Je bouwt 
een internationaal netwerk op en krijgt de kans 

om bij een bedrijf in het buitenland je talenten te 
ontplooien.

Geniet
Stagelopen in het buitenland is ontzettend gaaf! Grijp 
jouw kans en ervaar hoe het is om in het buitenland 

te wonen en werken. Geniet van alles wat je mee 
gaat maken. Het is een echte “once in a lifetime 

experience”.

Carrière
Internationale werkervaring is voor steeds meer 
werkgevers de standaard. Met een buitenlandse 

stage geef je jouw cv een flinke boost. Je doet unieke 
werkervaring op en laat zien dat je internationaal 

georiënteerd bent.

Ontwikkel 
Je leert op een andere locatie voor een langere 

periode werken en wonen. Je verbetert je Engels in 
een rap tempo en ontwikkelt jezelf op persoonlijk en 

professioneel vlak. Hier heb je de rest van je leven 
profijt van.

Hoe ziet jouw stagepakket eruit?

Tip: Voor actuele prijzen 
en acties kijk je op onze 
website stagehuis.nl of 
neem contact met ons op 
via info@stagehuis.nl

Een (afstudeer)stage die voldoet aan jouw (opleidings)eisen en voorkeuren

Persoonlijk consult bij ons op kantoor in Breda of via Skype

Professioneel en deskundig advies

Tips & tricks over de internationale sollicitatieprocedure (cv en motivatiebrief in het Engels)

Ervaringsverhalen van ons eigen team, onze studenten en ambassadeurs

Kantoren op locatie waar je altijd terecht kunt bij vragen of problemen

Ondersteuning bij visumaanvraag indien van toepassing

Reisinformatie en handige tips voor op locatie

Huisvesting

Reis- en annuleringsverzekering

Vliegtickets tegen voordelig tarief

Taalcursussen en startpakketten

Inbegrepen in het stagepakket:

Daarbij bieden we service aan voor vertrek:

Tip: Bekijk onze 
informatiebijeenkomsten 
agenda online en kom 
vrijblijvend langs!

Tip:  Start tijdig met je 
zoektocht, zodat we genoeg 
tijd hebben om alles voor 
je te regelen!

Meer dan 10 jaar internationale ervaring

Kantoor in Nederland en op locatie

Persoonlijk consult waarin we jouw stage

wensen doornemen

Zoektocht naar stage op basis van jouw 

opleidingseisen

Plaatsing bij professionele en erkende bedrijven

Alle stages zijn Engelstalig

Stages mogelijk voor alle studierichtingen

Inhoudelijke stage op jouw niveau

Stageplek in jouw werkveld

Aanspreekpunt voor, tijdens en na je stage

Duo stages in Malta, Nieuw-Zeeland en Australië

Loop 1 jaar stage op twee stageplekken

Loop een korte stage op Malta

Stel vrijblijvend al je vragen tijdens onze 

informatiebijeenkomsten

Alles op maat: van advies tot stage

De kracht van Stagehuis:

Waarom regel je jouw stage via Stagehuis?Waarom een stage in het buitenland?

Wij werken met collega’s op locatie, waardoor wij jou kunnen voorstellen bij bedrijven in het buitenland. 
Ons brede bedrijvennetwerk is van vitaal belang om bij bedrijven binnen te komen. Bij sollicitaties op 
eigen initiatief krijg je vaak geen reactie of word je niet uitgenodigd voor een interview. Doordat wij in het 
buitenland snel kunnen schakelen met het bedrijfsleven krijgt je sollicitatie een serieuze kans van slagen en 
wordt je droom om in het buitenland stage te lopen werkelijkheid.

Kies voor onze extra services en creëer je eigen totaalpakket. Ons advies hierin is gratis. Kosten voor huisvesting, verzekering, 
vliegtickets, taalcursus en startpakket zijn niet inbegrepen in het stagepakket.
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Hoe ziet jouw buitenlandse stage eruit? Be inspired!

Linda, 23 jaar
Marketing stage in 
Sydney, Australië

Via Stagehuis kon ik in Sydney een marketing stage 
gaan lopen bij een design studio. Enorm spannend 
vond ik het, maar ik heb een geweldige tijd gehad. Ik 
woonde op loopafstand van Bondi Beach, nam surfles 
en in de weekenden maakte ik veel tripjes in en rondom 
Sydney. Na werk kon ik even uitwaaien op het strand of 
barbecueën op één van de vele public bbq’s. Op mijn 
stage ging alles heel goed. Er waren meer trainees bij 
het bedrijf. Samen met mijn collega’s gingen we lunchen 
op Darling Harbour en op vrijdagavond borrelen in Bondi 
Junction. We organiseerden met het team een aantal 
exposities en hiervoor had ik contact met verschillende 
overheidsinstellingen. Ik heb super veel geleerd en ben 
in korte tijd op professioneel en persoonlijk vlak enorm 
gegroeid. Na mijn stage besloot ik nog een tijdje op reis 
te gaan door Australië, Fiji en Indonesië. Ik kijk terug op 
een supergave tijd!

Marijn, 23 jaar
Biotechnologie: Forensic Sciences Major 

stage in Auckland, Nieuw-Zeeland

Het bevalt mij enorm goed in Nieuw Zeeland. De 
mentaliteit van de mensen hier is anders dan die in 
Nederland. Iedereen is wat relaxter en maakt zich minder 
druk om kleine dingen, waar je je eigenlijk helemaal niet 
druk om hoeft te maken. Na mijn stage ga ik nog drie 
weken reizen met een goede vriend en mijn ouders. We 
gaan o.a. skydiven op het Zuidereiland en als er genoeg 
tijd is ook nog walvissen spotten. Ik kan iedereen een 
buitenlandse stage aanbevelen. Het lijkt misschien wat 
eng in het begin (wat logisch is), maar ik weet zeker 
dat de mensen je goed zullen opvangen en dat je een 
geweldige tijd tegemoet gaat! Ga ervoor!

Olivia, 18 jaar
Retail stage in Valletta, Malta

Voor mijn stage wilde ik heel graag naar het buitenland. 
Een bestemming waar ik mijn Engels kon verbeteren en 
een totaal andere cultuur kon ervaren had mijn voorkeur. 
Via Stagehuis heb ik een hele leuke stage gevonden op 
Malta in een grote fashion store. Aan de boulevard in 
Valletta heb ik heel veel geleerd en vond ik het werken 
in de retail echt fantastisch. Doordat ik in een heel leuk 
gastgezin woonde heb ik de cultuur van heel dichtbij 
meegemaakt. Elke zondag kwam de hele Maltese familie 
bij elkaar en aten we samen. De Maltezen weten wel 
wat gezelligheid is! Ook woonde er nog een Koreaanse, 
Bulgaarse en Duitse student in hetzelfde gezin, wat 
de ervaring heel internationaal maakte. Malta is een 
heel mooi eiland, met een warme cultuur en prachtige 
bezienswaardigheden. Dankzij Stagehuis heb ik echt een 
hele gave tijd gehad!

Marc, 22 jaar
Communication & Multimedia Design 

stage in Sydney, Australië

Voor mijn stageperiode van twee semesters heb ik 
besloten om deze in het buitenland te doen. Beste keuze 
ooit. Iedereen die nog twijfelt, stop met twijfelen en ga 
er gewoon voor. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik al een 
jaar stage in Nederland heb gelopen en het deze keer 
in het buitenland wilde doen om eens te ervaren hoe 
dat is. En die ervaring is geweldig! Ik koos voor Australië, 
omdat het daar altijd lekker weer is en het letterlijk aan 
de andere kant van de wereld is. Als je iets doet, doe het 
dan meteen goed!

Volg Stagehuis online via:
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In Engeland leer je in no time vloeiend Engels spreken en zul je 
jezelf in razendsnel tempo ontwikkelen binnen je stagebedrijf. 
In Londen heb je de unieke kans om te werken en wonen in een 
bruisende metropool. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen 
voor de hippe badplaats Brighton. De Engelsen zijn enorm 
ondernemend, leergierig en hebben een ijzersterk business 
instinct. Naast de multinationals is er een grote diversiteit aan 
middelgrote en kleine bedrijven, waar jij jouw talenten verder 
kunt ontwikkelen. 

Je maakt in Engeland gemakkelijk nieuwe vrienden. Het 
studentenleven in Londen is enorm internationaal, waardoor 
je snel een netwerk hebt opgebouwd. Zie jij jezelf al een weg 
banen in de London Underground om naar je stageplek te 
gaan?

Je hoeft niet ver van huis te gaan om een uitdagende 
internationale stage te lopen. Bijna iedere multinational 
heeft een kantoor in Engeland. Londen is het financiële 
centrum van Europa en biedt voor iedere studierichting 
uitdagende stages.

Tip:  Vraag een Europese studiebeurs 
aan. Hierdoor wordt Engeland ook nog 
eens financieel aantrekkelijk om stage te 
lopen.

Tip:  Volg naast je stage een cursus 
Business English.

Waarom stagelopen in Engeland?

Mogelijkheden in Engeland

Team op locatie

STUDIERICHTING

STAGEPERIODE

Engeland

Ik wilde graag naar Londen voor stage omdat ik er dolgraag een tijdje 
wilde wonen en omdat ik vloeiend engels wilde leren spreken. Binnen 
een maand was mijn engels ontzettend verbeterd en had ik al een 
leuk Brits accent. Ik heb een toptijd gehad in Londen, zelfs de route 
van mijn studio naar werk was een feest! Iedere dag koffie halen bij de 
coffee corner op de hoek, met collega’s op vrijdag een drankje doen 

in de pub en in de weekenden kon ik het beste van de stad 
ontdekken. Ik heb nooit geweten dat Londen zo veel leuke 

wijken, marktjes en parken heeft!

‘‘  

”

eva, 22 Jaar
Sales stage in Londen

Het Britse bedrijfsleven staat bekend om zijn professionaliteit en beleefde omgangsvormen. Tijdens je 
stage zul je snel bekend raken met deze business mentaliteit. Daarnaast is Engeland de perfecte locatie 
om je Engels te verbeteren. Je volgt naast je stage gemakkelijk een cursus Business English waardoor je 
cv nog een extra boost krijgt!

We hebben een kantoor in Londen. Door deze centrale locatie kun je bij vragen of 
problemen gemakkelijk bij onze collega’s terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden.  
In Engeland hebben we excellente stagemogelijkheden in Finance, Economie, Media & 
Entertainment, Marketing & Communicatie, Human Resources en Zorg & Welzijn.

Je kunt stage lopen in Engeland voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken. Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

ACCOMODATIE
In Engeland bieden we verschillende accommodaties of een verblijf in een gastgezin aan. 
Je persoonlijke woonwensen zijn leidend in de zoektocht naar huisvesting. Jij bepaalt of je 
voor een studio, gedeelde woonruimte, een studentenhuis of een gastgezin gaat.
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In Ierland wonen veel expats en internationale studenten. 
In combinatie met de lokale dorpjes, mooie natuurgebieden 
en de pubs heb jij ook buiten je stage een geweldige tijd. Je 
verbetert je Engels in een razendsnel tempo en je ontmoet 
veel internationale studenten. Je netwerk groeit snel en dit is 
een goede basis voor de rest van je carrière. 

Je merkt al snel dat de Ieren enorm gastvrij zijn. Het is geen 
uitzondering als de vrijdagmiddagborrel na de lunch al wordt 
ingezet. Vergeet niet te gaan staan als het volkslied als laatste 
nummer wordt ingezet in de pub. De Ieren zingen met volle 
overtuiging mee en verwachten dat jij ook zeker een poging 
doet! Zie jij jezelf al met je collega’s meezingen met een 
Guinness in je hand? 

Ierland heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag 
gemaakt op economisch gebied. Grote multinationals 
hebben een kantoor in Dublin. Het gunstige bedrijfsklimaat 
trekt veel hoofdkantoren naar de Ierse hoofdstad. Je doet 
hierdoor relevante werkervaring op in een moderne en 
internationale omgeving.

Ierland

Tip:  Vraag een Europese studiebeurs 
aan. Hierdoor wordt Ierland ook nog 
eens financieel aantrekkelijk om stage te 
lopen. 

Tip: Ervaar op unieke wijze de Ierse
cultuur en gastvrijheid door in een 
gastgezin te verblijven. 

Waarom stagelopen in Ierland?

Mogelijkheden in Ierland

Team op locatie

STUDIERICHTING

‘‘  

In Ierland ga je aan de slag in een opkomende economie. Je hebt een ruime keuze uit grote en kleine 
bedrijven, maar ook multinationals zijn hier gevestigd. De Ieren staan erom bekend dat ze je snel 
opnemen in hun team en je als gelijkwaardige collega behandelen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid 
en goede begeleiding. Een grapje op zijn tijd wordt zeker gewaardeerd!

We hebben een kantoor in Dublin. Het team op locatie geeft je een warm welkom tijdens je 
eerste stageweek. Ook bij vragen of problemen kun je altijd bij hen terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden.  
In Ierland hebben we excellente stagemogelijkheden in Onderwijs, Human Resources, 
Toerisme, Marketing & Communicatie en International Business.

STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen in Ierland voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken.  Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

ACCOMODATIE
In Ierland bieden we een verblijf in een gastgezin of studentenhuisvesting aan. Je 
persoonlijke woonwensen zijn leidend in de zoektocht naar huisvesting. Jij bepaalt of je 
voor een gastgezin of studentenkamer gaat.

Mijn stageplek was echt fantastisch! Mijn collega’s zorgden ervoor dat ik 
elke dag met plezier naar mijn werk ging. Ik kreeg veel verantwoordelijkheid 
en werd als een volwaardige medewerker beschouwd. Ik was werkzaam in 
een hotel, waardoor ik korting kreeg op bustours. Ik ben hierdoor o.a. naar 
de Wicklow Mountains en Cliffs of Moher geweest. Ierland is een super 
mooi land. De mensen zijn heel vriendelijk en willen altijd een praatje 

maken. Stagehuis heeft alles top geregeld! Het contact was 
altijd erg fijn en als ik een vraag had kreeg ik erg snel 

antwoord. Het was voor mij een onvergetelijke en 
leerzame periode!”

Vincent, 22 Jaar
Human resources in Dublin
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STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen op Malta voor minimaal 8 weken tot maximaal 52 weken. Op Malta kun 
je dus ook een korte stage lopen. Jij geeft aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. 
Aan de hand daarvan bepalen we jouw startdatum.

Tip: Vraag een Europese studiebeurs 
aan. Hierdoor wordt Malta ook nog eens 
financieel aantrekkelijk om stage te 
lopen.

Tip:  Combineer je stage met een 
taalcursus Engels.

De zomer duurt 7 maanden op Malta, je eet er de lekkerste 
gerechten en de oude koloniale gebouwen nemen je terug 
naar vroegere tijden. Malta is een zeer toegankelijk eiland. 
Je leert gemakkelijk andere studenten kennen en na je werk 
zijn er genoeg restaurants, bars en terrasjes waar je in de 
avondzon kunt genieten van al het moois dat Malta te bieden 
heeft.

Malta is misschien wel de meest ideale bestemming als je 
vakantie, cultuur, werken en persoonlijke ontwikkeling met 
elkaar wilt combineren. Neem na je werk een verfrissende 
duik in de zee of ga met je collega’s een cocktail drinken op 
vrijdagavond.

Malta is een mooi, klein en zonnig eiland in de Mediterraanse 
Zee. Met Engels als voertaal is dit de ideale locatie voor jouw 
buitenlandse stage. Zowel kleine als middelgrote bedrijven 
zijn er gevestigd. Je krijgt veel persoonlijke begeleiding 
en we bieden stageplekken aan bij erkende bedrijven op 
verschillende niveaus.

Malta Waarom stagelopen in Malta?

Mogelijkheden in Malta

Team op locatie

STUDIERICHTING

Malta is heel populair onder onze studenten. Onze collega’s op locatie geven je een warm welkom 
en organiseren leuke activiteiten tijdens je stageperiode. Door onze excellente contacten is op Malta 
alles mogelijk. Ga met een klasgenoot stagelopen in hetzelfde bedrijf of woon met je vrienden in een 
studentenhuis. Ook last minute stages regelen wij hier snel voor je. Anything is possible!

We hebben een kantoor in Sliema. Op de eerste maandag van je stage krijg je hier een 
welkomstbriefing van onze collega’s. Alle praktische zaken worden besproken en je krijgt 
informatie over leuke activiteiten voor ‘s avonds en in het weekend. Ook bij vragen of 
problemen kun je altijd bij hen terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden.  
Op Malta hebben we excellente stagemogelijkheden in Zorg & Welzijn, Retail, Toerisme, 
Administratie, Marketing & Communicatie, Media, Events en Hotelbranche. Op Malta 
bieden wij ook duo stages aan, ga je graag met een klasgenoot op stage? Dat kan!

ACCOMODATIE
Op Malta bieden we verschillende accommodaties of een verblijf in een gastgezin aan. Je 
persoonlijke woonwensen zijn leidend in de zoektocht naar huisvesting. Jij bepaalt of je 
voor een studio, gedeelde woonruimte, een studentenhuis of een gastgezin gaat. 

Ik heb een onwijs leuke tijd gehad in Malta. Op mijn stage waren ze 
erg blij met mijn komst en al mijn taken heb ik goed kunnen uitvoeren. 
Het leven in een ander land kan ik iedereen aanraden. Je leert zoveel 
verschillende kanten van jezelf kennen. Dat is echt iets wat ik niet 

had ontdekt als ik niet in het buitenland op 
stage was geweest.

‘‘  

”

rick, 26 Jaar
Communicatie stage in Malta
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STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen in China voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken. Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

Tip:  Volg een taalcursus Mandarijn en 
maak jouw stage ervaring nóg unieker!

Tip:  Check bij jouw stagecoördinator of 
er een beurs beschikbaar is voor stages 
buiten Europa.

We bieden in Shanghai, Beijing, Chengdu en Hangzhou  
uitdagende stages die je visie op de wereld zullen verbreden. 
Hier bevinden zich veel internationaal georiënteerde bedrijven, 
die jou een kijkje geven in het bedrijfsleven. Chinezen zijn 
vriendelijk, sociaal en ontzettend behulpzaam. Een avondje 
naar de karaokebar met je collega’s, uitgaan in Shanghai en 
tripjes naar sprookjesachtige gebieden horen gegarandeerd 
bij jouw stageperiode.

Spring in het diepe en maak op een unieke wijze kennis met de 
Aziatische wereld. Of je nu voor een multinational kiest of een 
klein bedrijf: je zult verstelt staan hoe snel je jezelf ontwikkelt!

China heeft de snelst groeiende economie van dit moment. Dit 
prachtig land is een wereldmacht, heeft de meest bruisende 
metropolen en laat je kennismaken met adembenemende 
natuurgebieden. Ambitie is in China geen onbekend woord. 
Wil je uitdaging, dan is China je op het lijf geschreven!

China Waarom stagelopen in China?

Mogelijkheden in China

Team op locatie

STUDIERICHTING

Ervaar een totaal andere werkcultuur in Shanghai, Beijing, Chengdu of Hangzhou. Gooi jezelf in het 
diepe en stel jezelf open voor een compleet nieuwe wereld. Ga je naar China voor jouw stage, dan kun 
je een topstage verwachten. De stagebedrijven in China hechten enorm veel waarde aan Westerse 
kennis, werkervaring en een gezonde dosis motivatie. China wacht erop om door jou ontdekt te worden!

We hebben kantoren in Shanghai en Beijing. Onze collega’s kunnen voor jou de accommodatie, 
visumaanvraag en een taalcursus Mandarijn regelen. Tijdens je verblijf in China regelt ons team 
leuke uitjes en weekendtrips. Ook bij vragen of problemen kun je altijd bij hen terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden.  
In China zijn alle stages Engelstalig. We hebben hier excellente stagemogelijkheden 
in Marketing & Communicatie, Business Development, IT, Telecommunicatie, Event 
Manangement en Sales.

ACCOMODATIE
In China bieden we verschillende studentenaccommodaties  in hartje centrum aan. Je woont 
hier met andere internationale studenten. Jij bepaalt of je voor een gedeelde woonruimte 
of een eigen kamer gaat.

In het begin had ik een enorme cultuurshock! Zo’n beetje alles was 
anders in Shanghai dan ik gewend was. Gelukkig had ik dankzij 
Stagehuis een perfecte stage geregeld en deelde ik mijn appartement 
met een aantal europeanen die ook stage liepen. Na 3 weken werd de 
cultuurshock omgezet in plezier en kon ik enorm genieten van alles. 
Ik maakte veel internationale vrienden, met wie ik vaak uit ging in 

Shanghai en prachtige plekken in China bezocht. Mijn tip: ga er 
open-minded in en sta open voor wat China je te bieden heeft. 

Ik heb een geweldige tijd gehad!

‘‘  

”

Casper, 21 Jaar
research Analist stage in Shanghai
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STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen in Australië voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken. Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

Een Australisch bedrijf herken je aan de informele en 
ontspannen sfeer. Professioneel, resultaatgericht en met een 
flinke portie plezier werk je mee aan de bedrijfsdoelstellingen. 
Australië is de ideale bestemming om je stageperiode 
te combineren met rondreizen. Het land is gericht op 
backpacking. In het weekend trek je er dus gemakkelijk met je 
rugzak op uit om de gave stranden van Sydney te verkennen, 
naar de Blue Mountains te reizen of de outback in te trekken.

Australiërs zijn enorm gastvrij, easy going en open-minded. 
Een spontane barbecue op het strand met je collega’s, uitgaan 
met je roommates en weekend tripjes naar de omliggende 
natuurgebieden zorgen ervoor dat je naast het opdoen van 
internationale werkervaring een fantastische tijd beleeft 
down under!

Australië is een absolute droombestemming. Werken, wonen 
en reizen in dit prachtige land staat bij velen op de wish list. 
Er zijn veel uitdagende stagemogelijkheden in Australië. 
Kies je voor een internationale organisatie in Sydney of ga 
je liever aan het werk bij een lokale onderneming in Perth?

Tip:  Open via ons een Australische 
bankrekening.

Tip:  Wij helpen je bij het terugvragen 
van belastinggeld terug via TaxBack. 
Handig als je een bijbaantje hebt gehad.

Australië Waarom stagelopen in Australië?

Mogelijkheden in Australië

Team op locatie

STUDIERICHTING

In Australië merk je heel snel dat plezier feilloos gecombineerd wordt met werken. Australiërs vinden 
het belangrijk om een fijne tijd te hebben. Zowel thuis als op het werk. Een uitgebreide lunch hoort er 
dan ook bij en een lange meeting in een hippe bar is geen uitzondering. In veel eetcafés zie je mensen 
met elkaar vergaderen. Het no worries gevoel zul je zeker ervaren tijdens je stage.

We hebben een kantoor in Sydney. Via onze collega’s op locatie boek jij gemakkelijk je 
surflessen of plan je een weekendje weg. Ook bij vragen of problemen kun je altijd bij hen 
terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden. 
In Australië hebben we excellente stagemogelijkheden in Marketing & Communicatie, 
Toerisme, Hotelbranche, Media & Entertainment, Biomedische Wetenschap, Onderwijs en 
Retail. In Australië bieden wij ook duo stages aan, ga je graag met een klasgenoot naar de 
andere kant van de wereld? Wij regelen het voor je!

ACCOMODATIE
In Australië bieden we verschillende studentenaccommodaties in top wijken van Sydney aan. 
Ook op andere locaties zijn er veel mogelijkheden. Heb je liever een gedeeld appartement 
of een eigen woonruimte? Ook daarbij assisteren we je graag. Jij bepaalt voor welk type 
woonruimte je gaat.

Mijn geluk kon niet op nadat ik met behulp van het Stagehuis een stageplek 
had gevonden in Australië! De stageplek beviel heel goed en ik kreeg de 
ruimte om te reizen en ontdekken. Ondanks dat ik alleen op avontuur ben 
gegaan, heb ik mij nooit alleen gevoeld. Het is zo makkelijk om nieuwe 
contacten te leggen en er ontstaan zelfs vriendschappen die ik voor altijd 
zal koesteren. Australië heeft alles: een levendige stad, gezelligheid, maar 

ook natuur en rust als je daar behoefte aan hebt. Australië 
was een ‘once in a lifetime’ kans en het draagt bij aan mijn 

levenservaring en persoonlijke ontwikkeling. Ik zal mijn 
avontuur in Australië voor altijd bij 

me dragen.

‘‘  

”

Isabel, 26 Jaar
Voeding en Diëtiek stage in Sydney
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STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen in Nieuw-Zeeland voor minimaal 12 weken tot maximaal  52 weken. Jij 
geeft aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

De arbeidsmarkt in Nieuw-Zeeland kun je vergelijken met 
de Nederlandse. De moderne economie draait op handel, 
export en dienstverlening. De maatschappij is internationaal 
georiënteerd en zowel op het Noorder- als het Zuidereiland 
bieden we stagemogelijkheden op jouw niveau. Nieuw-
Zeeland is voor de avonturier een geweldige bestemming, dus 
op je vrije dagen heb je talloze spots te ontdekken.

Maak kennis met de Maori, uitdagende sporten en de 
adembenemende natuur. Beleef een andere werksfeer en 
geniet van de relaxte en vriendelijke instelling van de Kiwi’s. 
Nieuw Zeeland staat bekend als één van de meest vredige 
landen ter wereld. Ervaar de Kiwi way of life!

Denk je aan Nieuw-Zeeland, dan zie je jezelf misschien wel 
skydiven, hiken door het ruige landschap of met een jeep 
het land verkennen. Nieuw-Zeeland heeft je naast avontuur 
nog veel meer te bieden. We hebben een breed aanbod aan 
internationale stages die het voor jou mogelijk maken om 
aan de andere kant van de wereld werkervaring op te doen.

Tip:  Open via ons een Nieuw-Zeelandse 
bankrekening.

Tip:  Wij helpen je bij het terugvragen 
van belastinggeld terug via TaxBack. 
Handig als je een bijbaantje hebt gehad.

Nieuw-Zeeland

Binnen enkele weken had Stagehuis een stage in Wellington voor mij 
geregeld! Stagehuis heeft mij goed geholpen om mijn verwachtingen en de 
verwachtingen van mijn stagebedrijf op elkaar af te stemmen. In Nieuw-
Zeeland heb ik veel geleerd over de zuivelsector. Door deze werkervaring 
weet ik nu veel meer over de internationale zuivelmarkt, hoe boeren in 
andere landen denken over de zuivelmarkt en ben ik veel ondernemender 

geworden. Na mijn stage heb ik nog 2,5 week rondgereisd op het 
Zuidereiland. Ik zou iedereen aanraden om via Stagehuis je 
stage te regelen omdat ze hun best doen om iets passends

voor je te vinden en contact met je blijven houden 
tijdens je stageperiode. 

‘‘  

Judith, 24 jaar
Bedrijfskunde & Agribusiness stage in Wellington

”

Waarom stagelopen in Nieuw-Zeeland?

Mogelijkheden in Nieuw-Zeeland

Team op locatie

STUDIERICHTING

Wat moet je verwachten van het bedrijfsleven down under? Veel komt overeen met wat je gewend 
bent in Nederland. De Kiwi’s kleden zich graag formeel op kantoor of in representatieve functies. Nette 
schoenen en een blouse komt je dus goed van pas. Loop je stage in een meer laid back werkveld, pak 
dan je baggy pants uit je koffer. De Kiwi’s ontvangen je met open armen en je zult je snel in je nieuwe 
omgeving thuis voelen. Hard werken én een no worries mentaliteit gaan hier hand in hand.

We hebben een kantoor in Wellington. Ons team op locatie is gespecialiseerd in het regelen 
van stages voor de minder gangbare studierichtingen. In Nieuw-Zeeland hebben wij met 
veel bedrijven goede contacten. Echt alles is dus mogelijk! Bij vragen of problemen kun je 
altijd bij ons team op locatie terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden. 
In Nieuw-Zeeland hebben we excellente stagemogelijkheden in Toerisme, Hotelbranche, 
Marketing & Communicatie, Technische bedrijfskunde, Luchtvaart, Biologie, Pedagogiek, 
Planologie en Logistiek. In Nieuw-Zeeland bieden wij ook duo stages aan, ga je graag met 
een klasgenoot naar de andere kant van de wereld? Wij regelen het voor je!

ACCOMODATIE
In Nieuw-Zeeland bieden we verschillende studentenaccommodaties in Auckland en 
Wellington. Heb je liever een gedeeld appartement of een eigen woonruimte? Ook daarbij 
assisteren we je graag. Jij bepaalt voor welk type woonruimte je gaat.
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STAGEPERIODE
Je kunt stage lopen in Amerika voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken. Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

ACCOMODATIE
In Amerika bieden we verschillende studentenaccommodaties aan. Heb je liever een 
gedeeld appartement of een eigen woonruimte? Ook daarbij assisteren we je graag. Jij 
bepaalt!

Tip:  De visumaanvraag voor Amerika 
is een langdurig en ingewikkeld proces. 
Geen zorgen! Wij doorlopen samen met 
jou dit gehele proces.

Tip: Volg naast je stage een taalcursus 
Engels.

De multinationals in New York bieden je een tal van 
stagemogelijkheden. Maar misschien is het nog interessanter 
om te kiezen voor een opkomend bedrijf in San Francisco? 
We bieden voor alle studierichtingen uitdagende stages aan 
in Amerika. Afhankelijk van jouw vakgebied en wensen kijken 
we welke locatie het beste bij jou past. Kun je na jouw stage 
nog even gaan reizen dan is dat een absolute aanrader! Reis 
van oost naar west, ervaar de route 66 en breng een bezoek 
aan de prachtige National Parks.

Is het jouw droom om in Amerika stage te lopen? Wacht dan 
niet langer en ga ervoor. Ga op je rolschaatsen of mountainbike 
naar je werk in Miami of pak de metro met een coffee-to-go 
in je hand naar je stagebedrijf op Madison Avenue. Live the 
American Dream!

Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. 
Veel multinationals hebben hier hun wortels en denk je 
aan het internationale bedrijfsleven, dan zie je de straten 
van Manhattan al helemaal voor je.  De grootste bedrijven 
bevinden zich in Amerika, maar ook bij lokale bedrijven kun 
je aan de slag. Wat past het beste bij jou?

Amerika

Ik liep stage bij een klein bedrijf in het centrum van San Diego. We werkten 
met een team van 5 medewerkers voor grote corporate bedrijven. Hierdoor 
kreeg ik een goed beeld van verschillende bedrijven en bedrijfsculturen. 
San Diego heeft mij echt verrast. Ik had nooit verwacht dat hier zoveel 
gebeurde op het gebied van business, conventies en evenementen. Veel 
internationale bedrijven zijn gevestigd in San Diego, waardoor ik binnen 

een paar weken al een aardig netwerk had opgebouwd. Aan het einde 
van mijn stage maakte ik een reis naar Los Angeles en 

reisde langs de westkust naar San Francisco. 
Het was echt fantastisch!

‘‘  

”

rogier, 24 Jaar
Bedrijfskunde stage in San Diego

Waarom stagelopen in Amerika?

Mogelijkheden in Amerika

Team op locatie

STUDIERICHTING

The American Dream… we kennen het allemaal. Maar het zelf ervaren is een unieke kans! Amerika 
heeft veel verschillende gezichten. De grote steden zul je heel anders ervaren dan de kleinere stadjes 
in het binnenland. Zo is het ook met Amerikaanse bedrijven. Kleinere bedrijven kenmerken zich door 
enthousiaste kleine teams, waarbij je een nauwe samenwerking hebt en direct meewerkt aan het 
bedrijfsresultaat. Bij de multinationals ben je vaak onderdeel van een trainee programma, waardoor 
jij je talenten kunt ontplooien binnen de internationale bedrijventop. Beide ervaringen zijn geweldig!

Ons team op locatie werkt vanuit verschillende steden in Amerika, waaronder Miami, Los 
Angeles en San Francisco. Bij vragen of problemen kun je altijd bij hen terecht.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden. 
In Amerika hebben we excellente stagemogelijkheden in Hospitality Management, Leisure 
Management, Online Marketing, Sales, Human Resources, Business Administration, 
Economie en Fashion.
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In het weekend ga je skiën of de natuur in. De Canadezen zijn 
graag buiten. Koud of warm, er is altijd wel een reden om een 
activiteit buiten te organiseren. De vele food courts voorzien 
je van de meest lekkere gerechten. Ook qua uitgaan heb je 
in de steden genoeg keuze en ga je gemakkelijk na een dagje 
werken een drankje doen. Je internationale carrière krijgt 
een extra boost doordat je zowel aan je Engels - als Franse 
taalvaardigheden kunt werken.

Wil jij dolgraag jouw stage lopen in Canada? Ervaar het leven 
in Toronto en pak dagelijks de metro naar je stageplek. Of zoek 
de natuur op met een stageplek in een National Park.

Canada is een prachtig, uitgestrekt land met geweldige 
steden. Vancouver is een echte metropool. Vanuit hier reis je 
zo naar de indrukwekkende natuurgebieden. In Vancouver 
geniet je van de trendy wijken, lekker eten en in Gastown 
slenter je door de oude straten. We hebben een breed scala 
aan bedrijven in Canada. In de grote steden als Vancouver, 
Calgary en Toronto heb je keuze uit grote bedrijven, maar 
ook in kleinere plaatsen bieden we topstages.

Canada

Ik wilde altijd al naar het buitenland. Toen ik voor 5 maanden een stage 
kon gaan lopen in Canada, was ik dol enthousiast! Ik schreef voor mijn 
stage een communicatierapport voor een taalschool in Montréal. Ik volgde 
ook een taalcursus Frans, echt super! Maar het meest waardevol vind ik 
de nieuwe vrienden die ik heb gemaakt. Ik woonde samen met een engels 
meisje bij een gastgezin. Samen met haar en onze Canadese familie heb 
ik veel van het land gezien. We gingen o.a. skiën in Montréal, kanoën en 

na mijn stage ging ik met twee mede-stagiaires 6 dagen naar 
New York. Het was een topervaring en ga absoluut nog een 

keertje terug!

‘‘  

”

kim, 21 Jaar
Internationale bedrijfscommunicatie stage in Montréal

Tip:  Dompel jezelf onder in de Canadese 
lifestyle en verblijf bij een Canadees 
gastgezin.

Tip:  Ontdek Canada na je stage door 
rond te reizen. Je combineert een tripje 
naar de USA gemakkelijk in je rondreis. 
New York, Niagara Falls, San Fransisco… 
je reist er vanuit Canada zo naartoe!

Waarom stagelopen in Canada?

Mogelijkheden in Canada

Team op locatie

STUDIERICHTING

STAGEPERIODE

ACCOMODATIE

Canada is een multiculturele samenleving en een enorm gastvrij land. Je nieuwe collega’s nemen je 
graag mee voor een “Bloody Ceasar”. Dit typisch Canadese cocktaildrankje zul je regelmatig geserveerd 
krijgen in de kroeg. Alle stagebedrijven zijn Engelstalig, maar het is zeker mogelijk om ook je Franse taal 
te verbeteren. Een ideale combinatie voor de taalliefhebber! Daarbij merk je al snel dat de koude (én 
warme) temperaturen geen reden zijn om binnen te blijven in de pauze. Sterker nog: hoe gaaf is het om 
op zaterdagochtend de natuur in te gaan voor een wandeling, kanotocht of skidate?

We hebben een kantoor in Vancouver. Een gemotiveerd team met hond Tater als office pet! 
Bij vragen of problemen staat ons team op locatie voor je klaar.

We bieden stages op maat, waardoor we stageplekken in alle studierichtingen aanbieden. In 
Canada hebben we excellente stagemogelijkheden in Finance, Marketing & Communicatie, 
Event Management, International Business en Management, Economie en Recht.

Je kunt stage lopen in Canada voor minimaal 12 weken tot maximaal 52 weken. Jij geeft 
aan wanneer je wilt beginnen met jouw stage. Aan de hand daarvan bepalen we jouw 
startdatum.

In Canada bieden we een verblijf in een gastgezin aan. Jij bepaalt of je voor een eigen - of 
gedeelde kamer gaat.
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Hoe werken wij?

1.

2.

3.

Ga naar www.stagehuis.nl/inschrijven en vul het inschrijfformulier in. Voeg de gevraagde 
documenten (in het Engels) toe aan je inschrijving: cv, motivatiebrief, stage eisen en 
een professionele foto van jezelf. We geven je tips & tricks over hoe je een internationale 
sollicitatiebrief schrijft en hoe je een goed cv in het Engels opstelt.

Waar wil je graag naartoe voor je stage? Oriënteer jezelf op onze website, bezoek onze 
informatiesessie of kom langs voor een persoonlijk gesprek. Laat je door ons adviseren en 
inspireren. Jouw stage wordt op basis van jouw wensen op maat samengesteld. It’s your 
experience!

Als je inschrijving helemaal rond is vragen wij een aanbetaling. Dit is voor ons een ‘go’ om 
onze zoektocht naar jouw stage in het buitenland te starten. Onze collega’s gaan op locatie 
aan de slag met jouw profiel en benaderen potentiële bedrijven. We houden uiteraard zo 
goed mogelijk rekening met jouw wensen en de door opleiding gestelde eisen. Samen met 
onze collega’s op locatie kunnen wij snel schakelen met het internationale bedrijfsleven.

Als er een match is met een bedrijf, plannen we een interview in via Skype of per telefoon. Op 
deze manier kunnen jij en het bedrijf kijken of de stage bij jou past. Als de eerste optie geen 
match blijkt te zijn, dan zoeken wij verder naar een ander bedrijf. We bieden je maximaal 
drie stage opties aan. Als we je geen stage kunnen bieden binnen de gestelde deadline of 
er is geen match bij de opgegeven opleidingseisen, dan ontvang je de aanbetaling, exclusief 
administratiekosten terug.

Schrijf je in via onze website

Droom, oriënteer en make it come true

De zoektocht

Het sollicitatieproces

4.

Tijdens het interview maak jij afspraken over de startdatum, stageduur en inhoud van je 
(afstudeer)stage. Aan de hand van deze afspraken, stellen we een stageovereenkomst op.
Het is natuurlijk van belang dat jouw opleiding ook akkoord geeft voor jouw stageplek. 
Voor de goedkeuring vanuit je opleiding ben je zelf verantwoordelijk. Je overhandigt de 
beslissingsbevoegde een versie van de stageovereenkomst en licht deze, indien nodig, toe. 
Zodra hij/zij akkoord geeft, kun jij het contract ondertekenen.

Stageovereenkomst en definitief akkoord

5.

6.

7.

Na de bevestiging van jouw stage helpen wij je verder bij zaken als huisvesting, visumaanvraag, 
vliegtickets, startpakketten, taalcursussen, verzekeringen en nog veel meer. Dit alles in overleg 
met jou.

Je vertrek komt in zicht en je gaat je familie en vrienden in Nederland uitzwaaien. We blijven 
je contactpersoon gedurende je stageperiode. Heb je vragen over je stage of heb je onze hulp 
nodig? Aarzel dan niet om ons in Nederland of ons team op locatie te benaderen.

Verdere voorbereidingen en service voor vertrek

Vertrek naar het buitenland
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Taalcursus op locatie

Vliegtickets & startpakketten

Bij een stage in het buitenland horen vliegtickets, huisvesting en alles wat erbij komt kijken als je vertrekt 
naar een ander land. Wij assisteren hier graag bij, zodat je onbezorgd en goed voorbereid aan jouw 
avontuur kunt beginnen. We bieden voordelige vliegtickets en gave startpakketten voor de eerste dagen 
in het buitenland.

Op onze overige bestemmingen leveren wij 
maatwerk vliegtickets. Heb je een verzoek, 
laat het ons weten. We hebben exclusieve 
deals voor o.a. Malta en Londen, waardoor 
je profiteert van voordelige tarieven of 
extra bagage kunt meenemen.

Vul het vliegticket formulier in op onze 
website en wij sturen je een vrijblijvende 
offerte op maat. Voor prijzen neem 
je contact op met ons team via info@
stagehuis.nl.

Tip: Vertrek een paar weken eerder naar je 
stagebestemming. Je hebt dan even de tijd om 
te settlen: pak op je gemak je koffers uit, richt 
je kamer, studio of appartement in, verken je 
nieuwe woonplaats en breng alvast een bezoek 
aan je stageadres. 

Tip: Ga je naar Canada of China? Volg een 
taalcursus Frans of Mandarijn naast je stage 
en dompel jezelf helemaal onder in je nieuwe 
omgeving. Uiteraard kun je op deze locaties 
ook verschillende taalcursussen Engels volgen.

Tip: Je kunt voordat je aan je stage begint een 
aantal weken een taalcursus Engels volgen. Zo 
raak je alvast gewend aan de nieuwe taal en 
kun je op je eerste stagedag gelijk knallen!

Wist je dat: je kunt kiezen uit verschillende 
cursussen? Denk aan een basiscursus, 
Business English of een intensieve cursus om 
je taalkennis te verbeteren.

Een goede beheersing van de Engelse taal 

in woord en geschrift is een waardevolle 

toevoeging op je cv

Alle internationale organisaties communiceren 

hoofdzakelijk in het Engels

Je leert snel andere internationale studenten 

kennen tijdens jouw taalcursus

Je hebt met een goede kennis van de Engelse taal 

een vliegende start op jouw stage

Stagelopen in het buitenland vraagt om een goede basiskennis van de Engelse taal. Twijfel je over je 
Engelse taalvaardigheid of wil je liever voordat je start met je stage een opfriscursus volgen? Wij bieden 
je op al onze bestemmingen veelzijdige taalcursussen aan op jouw niveau. Zo krijg jij de Engelse taal snel 
onder de knie en start je jouw stage met een zeker gevoel.

Waarom een taalcursus Engels?

Retour Australië of Nieuw-Zeeland

Inclusief toeslagen, 1 keer gratis wijzigen, 

30 kg bagage en een stop-over in Bangkok of Hongkong.

Basic startpakket

Aankomst in Sydney, Melbourne, Brisbane of Auckland

3, 4 of 7 nachten accommodatie

Airport transfer staat bij aankomst voor je klaar

Luxe startpakket

Aankomst in Sydney of Auckland

Inhoud basic startpakket met een week city tour en 

meet & greet met andere reizigers

EEN GRENZELOZE 
BUITENLANDSE

ERVARING
Waar wil jij op buitenlandse stage? Weet je al waar je stage wilt 
lopen en in welke studierichting? Misschien heb je nog vragen, 

wil je meer weten of wil je met onze ervaringsdeskundigen 
kijken wat voor jou de beste opties zijn. Kom vrijblijvend 

langs voor een persoonlijk gesprek of stel je vragen 
tijdens onze informatiesessies op kantoor. 

Let’s go!

Vliegtickets

Startpakketten op locatie

Haal nóg meer uit jouw stagereis
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CONTACTGEGEVENS

Liniestraat 19
4816 BG Breda

www.stagehuis.nl
info@stagehuis.nl

+31 (0) 76 88 90 790
Skype: Stagehuis

Kom langs bij ons op kantoor 
voor een vrijblijvend gesprek.


