Content Cats is een strategisch PRen communicatiebureau dat bedrijven
helpt te connecteren met hun
doelgroepen via de pers, opinion
leaders en ambassadeurs. Onze
klanten zijn duurzame, digitale/tech
innovators: in o.a. health, energie,
finance, building, IT, AI en IoT. We
adviseren +200 start- en scale-ups
en werken voor internationale merken.
We zetten onze klanten in de spotlights
en delen hun ideeën met de rest van de
wereld. Aandacht is goed, impact en
invloed nog veel beter. Daarom helpen
we bedrijven om een ijzersterk verhaal
op te bouwen - hoe gaan ze ons leven
beter, gemakkelijker of mooier maken en dat consistent te vertellen. Om hun
autoriteit te versterken, topprofielen aan
te trekken en leads te genereren.

Om verder
te groeien,
zijn we op
zoek naar een
PR stagiair(e).
Wat doe je?

Wie zoeken we?

Wat hebben we
voor je klaarstaan?

Je assisteert de PR Managers bij boeiende,
strategische PR- en communicatieprojecten.
Je zet persberichten klaar in het mailingsysteem en stuurt ze uit naar de juiste journalisten. Je beheert onze persdatabase en
ons CRM-bestand. Je reviewt persteksten,
blogposts en andere content. Je maakt ook
rapporteringen voor onze klanten. Je bent
iemand die vlot communiceert en je houdt
ervan om met taal en beelden bezig te zijn.

● Je bent een student(e) PR of
communicatie.

● Een fijne stage met support van je
collega’s en creatieve topfreelancers.

● Je bent iemand die zélf ziet waar je kunt
helpen, je bent proactief.

● Je staat op de eerste rij bij de coolste
innovaties en krijgt de kans om mee te
werken aan de boeiende opdrachten die
ermee gepaard gaan.

● Je bent positief ingesteld.

● Je hebt een vlotte pen.

● Je hebt inzicht en interesse in het
(sociale) medialandschap. Je weet
wat er gebeurt in de wereld, en je bent
gefascineerd door (digitale) evoluties en
innovaties in onze samenleving.

● Veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
We leggen de lat hoog - dat weten onze
klanten én de journalisten - en helpen je
het beste uit jezelf naar boven te halen.
● Op basis van je eigen interesses, kan je
je takenpakket uitbreiden.
● Een aantrekkelijke werkplek in de
Beacon, het innovatieve hart van
Antwerpen, aan het Eilandje.

Wil jij ons team versterken?
Overtuig ons dan via een mailtje naar Saar Dietvorst, via saar@contentcats.be

contentcats.be

