Business France Nederland Amsterdam
Business France Nederland is voortdurend op zoek naar stagiaires voor een periode van 2 à 3
maanden. In het kader van je studie, ben je welkom in ons Frans-Nederlandse team. Doorlopend.
Business France telt wereldwijd 1.500 medewerkers en is in 70 landen vertegenwoordigd waaronder
Nederland. Business France Nederland, de "commerciële en investment" afdeling van het ConsulaatGeneraal van Frankrijk in Nederland, bestaat uit een Frans-Nederlands team van 13 medewerkers. Zij
zetten zich elke dag in om :



de export van Franse bedrijven naar Nederland te verhogen;
Nederlandse bedrijven te detecteren en te begeleiden om in Frankrijk te investeren.

PROFIEL








HBO of universitair geschoold;
Uitstekende beheersing van het Engels en een goede beheersing van het Frans in woord en
geschrift;
Affiniteit en interesse voor Frankrijk en de Franse cultuur ;
Beheersen van Windows, Word, Excel, Powerpoint ;
Goede organisatorische en redactionele eigenschappen;
Goede sociale contacten en het vermogen tot het nemen van initiatieven;
Capaciteiten om te werken in groepsverband en in een Frans-Nederlands team.

TAKEN





Ondersteunen van de stagebegeleider bij het vinden van Nederlandse handelspartners voor
Franse bedrijven;
Ondersteunen van de stagebegeleider bij het bevorderen van Nederlandse investeringen in
Frankrijk;
Ondersteunen van de stagebegeleider bij de organisatie en promotie van evenementen;
Uitvoeren van marktstudies.

Exportactiviteiten
Business France biedt Franse bedrijven een breed pakket aan diensten aan bij hun eerste stappen op
de Nederlandse markt: informatie over exportmogelijkheden, het vinden van handels- en
institutionele partners, juridische en reglementaire ontwikkelingen per branche, openbare
aanbestedingen, branche-informatie, marktonderzoek, beurzen in Nederland, bemiddeling bij
samenwerkingsverbanden met Nederlandse handelspartners.
Investeringen
Business France biedt informatie over potentiële investeerders en ontwikkelt
investeringsstrategieën. Zij biedt Nederlandse bedrijven een breed pakket aan diensten aan bij hun
eerste stappen om in Frankrijk te investeren. Voor onze afdelingen Landbouw, Tech&Services,
Industrie&Cleantech, Lifestyle&Gezondheid, Investment, zijn wij voortdurend op zoek naar
Nederlandse stagiaires met een uitstekende beheersing van het Engels en een goede beheersing van

het Frans. Ben jij op zoek naar een interessante stage, stuur dan jouw CV en motivatiebrief in het
Nederlands naar mevrouw F. Hoogvliet : francien.hoogvliet@businessfrance.fr (Personeelszaken)
Indien de stage wordt gehonoreerd, dient de desbetreffende universiteit een stage-overeenkomst te
overleggen aan Business France. Alleen geselecteerde kandidaten zullen worden benaderd.

