
 

 

MIKE DENYS 

“Sterke referentie voor je CV” 
Sinds begin 2019 werkt Mike Denys (23) als exportverkoper voor Art Sound, een merk van 

audiomateriaal. Een klein jaar eerder zat hij bij Flanders Investment & Trade (FIT) in 

Argentinië. Hij bereidde er de handelsmissie van prinses Astrid en heel wat Belgische 

ondernemers voor. Een stage die mooi staat op zijn CV. 

Mike, waarom heb je toen voor een internationale stage gekozen? 

Ik wilde de wereld zien voor ik in Vlaanderen aan het werk ging. Ik ben altijd al internationaal 

gericht en benieuwd naar andere culturen. Zuid-Amerika sprak me aan door de manier van 

denken en de Spaanse taal. Aan Vives volgde ik Spaans als keuzevak. Ik had dus al een basis, de 

vakterminologie leerde ik ter plaatse. 

Had je bepaalde doelen gesteld voor je stage, op persoonlijk of professioneel vlak? 

Niet expliciet. Wel mijn Spaans verbeteren. Nu heb ik ook een Spaanse klant, waarmee ik in zijn 

moedertaal communiceer. Dat is een groot voordeel. 

Hoe heb je je voorbereid op je buitenlandse stage? 

Ik ben naar de netwerkdag ‘Word Wereldburger’ geweest en heb ook vanuit de hogeschool 

ondersteuning gekregen. Toch heb ik vooral veel zelf gedaan. Een appartement zoeken, vervoer 

regelen, bekijken wat ik in FIT – mijn stageplaats – kan doen,… Ik zoek graag zelf dingen uit. 

Hoe zag je takenpakket eruit? 

Ik werkte bij FIT, de economische afdeling van de Belgische ambassade in Argentinië. Zij helpen 

Vlaamse ondernemers daar ter plaatse zaken doen en lokale bedrijven om in België handel te 

drijven. Mijn stage was volledig gericht op de prinselijke missie van eind juni. Prinses Astrid reisde 

met een delegatie af naar Argentinië en Uruguay. Ik moest lokale bedrijven contacteren om 

netwerkmomenten te plannen met de Belgen. 

Verliep dat wat vlot? Of waren er toch moeilijke omstandigheden op werkvlak? 

Behalve de taal was er weinig complex aan. Al is er een andere manier van communicatie. Mails 

worden zelden beantwoord en je moet vaak blijven bellen om iemand te pakken te krijgen. 

Reminders sturen was een groot deel van het werk. 

Heb je je vlot kunnen aanpassen aan de leefwereld? 

Mensen zijn er vlotter, sympathieker en warmer. Dat paste goed bij mij. Ik ben zelf ook wat 

relaxter. Het sociale aspect in het dagelijkse leven beviel me goed. 

Is je stage een meerwaarde geweest bij het zoeken naar een job? 

Mijn stagebegeleider had een mooie aanbevelingsbrief geschreven. Bovendien is het sowieso 

een sterke referentie op je CV. Zeker voor een exportjob. Ik doe de verkoop voor bestaande en 

de prospectie naar nieuwe klanten in het buitenland. Mijn ervaring om contact te leggen met 

internationale ondernemingen is hierbij zeker een voordeel. 

Heb je nog contact met je collega’s van daar? 

Minder. Al hebben we wel al twee keer afgesproken. Dat is het voordeel van stage lopen in een 

buitenlandse ambassade. De collega’s zijn geregeld in België. Handig. 

Welke positieve ervaring springt er voor jou het meeste uit? Had je ook tegenslagen? 

Laten we met het minpuntje beginnen. Toen ik daar aankwam, werd ik niet zo goed opgevangen. 



 

 

Ik heb mijn plan moeten trekken, maar het is goed gekomen. Het positieve verhaal daarentegen 

is mijn rondreis. Voor ik terugkwam heb ik tien dagen Argentinië doorgereisd. Deels met de bus, 

deels met het vliegtuig. Een onvergetelijke trip. 

Waarom moeten andere studenten volgens jou ook voor een buitenlandse stage kiezen? 

Je ontdekt dat mensen elders op een andere manier denken. Dat verruimt je geest. En op 

carrièrevlak is het een serieuze boost voor je CV. 

  


