STAGEPLEK BIJ DE ALGEMENE AFVAARDIGING
VAN DE VLAAMSE REGERING IN DEN HAAG
Ben jij op zoek naar een boeiende stageplek op een diplomatieke post?
De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering is op zoek naar een
stagiair- beleidsmedewerker voor een voltijdse stageplek van 3 maanden. De
beschikbare periodes staan op onze website.
Takenpakket
De stage biedt jou de kans om onder begeleiding praktijkervaring op te doen op een diplomatieke post
van de Vlaamse Regering in Nederland. Wat zijn jouw mogelijke taken?
• Opvolgen van de algemene politieke ontwikkelingen in Nederland en hierover rapporteren in
ambtsberichten aan de Vlaamse ministeries en kabinetten
• Deelnemen aan vergaderingen, opvolgen van Tweede Kamer werkzaamheden, bijwonen van
vergaderingen van Vlaams-Nederlandse instanties (o.a. bij de Taalunie, Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie, Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie, ..) en interne
coördinatievergaderingen
• Opvolgen van concrete dossiers: inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, opzoekwerk doen
rond beleidsontwikkelingen, detecteren van opportuniteiten, …
• Opstellen en actief aandragen van nieuwsberichten voor de verschillende mediakanalen
• Ondersteuning bieden bij de voorbereiding en het verloop van evenementen
• Ondersteuning bieden bij de administratieve werkzaamheden in het kantoor
• …
Stagevoorwaarden
• Deze stageplek is voor studenten die op het moment van de stage zijn ingeschreven bij een
universiteit en via een stageovereenkomst een vrije stage of een stage binnen het opleidingsprogramma lopen. De onderwijsinstelling neemt de verzekeringen van de studenten op zich
• U beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands
• De stage is onbezoldigd. Het woon-werkverkeer binnen Nederland met het openbaar vervoer
wordt terugbetaald als ook onkosten voor dienstreizen binnen Nederland
• Bij de aanvang van de stage, ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke
informatie
• De stage vindt plaats aan de Koninginnegracht 86, Den Haag. Indien de veiligheidsbeperkende
maatregelen gelden, zal bekeken worden of de stage kan doorgaan vanop afstand. Een laptop zal
voor u voorzien worden.
Sollicitatieprocedure
Op de website van de Algemene Afvaardiging staat aangegeven of er beschikbare stageplekken zijn. Indien
dit het geval is, kan u binnen de opgegeven termijn uw motivatiebrief en CV (beiden in het Nederlands)
zenden naar denhaag@flanders.eu. Gelieve ook expliciet te vermelden dat u tijdens de gehele stageperiode
ingeschreven staat bij een universiteit.
Screening en gesprek
Op basis van jouw motivatie en CV zal een eerste selectie plaatsvinden. De screening gebeurt op basis van
de overeenkomst met het gezochte profiel en de beschikbaarheid van de kandidaat. Indien u wordt
geselecteerd, zal u uitgenodigd worden voor een digitaal kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal u de kans
bieden om mondeling uw motivatie toe te lichten en vragen te stellen over het takenpakket.
Alle sollicitanten krijgen een antwoord op hun sollicitatie- of stagebrief.
De Afvaardiging streeft ernaar om voor aanvang van de stage (minimaal 3 maanden) de finale beslissing te
communiceren met de kandidaten.
Meer inhoudelijke informatie?
Voor meer informatie over de inhoud van de stageplek, kan je contact opnemen met:
Eliah Peeters
Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland
Tel: +31 70 416 81 23
E-mail: eliah.peeters@flanders.eu

