Koninklijke Luchtmacht Hoogerheide
Stage bij de Koninklijke Luchtmacht. Doorlopend.
De Koninklijke Luchtmacht biedt de volgende stagemogelijkheid:





Stageplek|| Koninklijke Militaire School Luchtmacht, Vliegbasis Woensdrecht, 130 squadron,
afdeling Fundamentele Voorlichting.
Periode|| Gedurende het hele jaar zijn wij op zoek naar stagiair(e)s. De voorkeur gaat uit
naar een stage van minimaal 4 maanden, alhoewel hier van afgeweken kan worden in
overleg met de stagegever.
Vergoeding|| De stageplaats voorziet in een relatief ruime stagevergoeding van €23,- per
dag, reiskostenvergoeding, gratis inwoning en toegang tot alle (sport-)faciliteiten op de
vliegbasis.

Over de stageplek
De afdeling Fundamentele Voorlichting verzorgt onderwijs voor militairen van de Koninklijke
Luchtmacht op het gebied van internationale betrekkingen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen
zijn onder meer staatsinrichting, het Nederlands Veiligheidsbeleid, actuele conflicten, humanitaire
missies, internationale organisaties (VN, NAVO, EU), actuele conflictgebieden, terrorisme,
internationale grootmachten (VS, BRICS) en andere onderwerpen die betrekking hebben op de
werkzaamheden, missies en toekomst van de Koninklijke Luchtmacht.
Over de stage
De stagiair(e) is hoofdzakelijk bezig met het voorbereiden en het verzorgen van lessen voor militairen
over bovengenoemde onderwerpen. Dit zijn zowel onderofficieren als militairen in de initiële
opleiding. Daarnaast is de stagiair(e) verantwoordelijk voor het organiseren van Battlefield Tours
naar onder andere het NMM en Walcheren (Zeeland). In principe is het mogelijk tijdens de stage te
werken aan een (afstudeer)scriptie. Gedurende het verblijf van de stagiair(e) heeft deze uitgebreid
de mogelijkheid om de Koninklijke Luchtmacht en de defensieorganisatie te leren kennen. Door
middel van excursies (militaire bases en instituten) en de vele activiteiten en faciliteiten die open
staan voor de stagiair(e) kan deze actief deelnemen aan het leven op een militaire basis. De
stagiair(e) kan kosteloos gebruik maken van legering op de basis. In de meeste gevallen is een intern
verblijf op de basis gedurende de week gewenst in verband met de afgelegen locatie van vliegbasis
Woensdrecht. De afdeling waar je gaat werken beschikt over diverse trainers en coaches die de
stagiair(e) kunnen begeleiden en ondersteunen.
Profielschets stagiair(e)
De stagiair(e) bevindt zich in de afrondende fase van de Bacheloropleiding of is bezig met een
Masteropleiding en heeft affiniteit met de defensieorganisatie. Gedegen kennis van militaire
geschiedenis, staatsinrichting, het Nederlands veiligheidsbeleid en internationale organisaties is
noodzakelijk. Tevens dient de stagiair(e) te beschikken over goede communicatieve en didactische
vaardigheden. De stagiair(e) moet bekwaam zijn in het verzorgen van lessen en heeft een sterk
analytisch vermogen. Het hebben van een rijbewijs is een pré.

Geïnteresseerden kunnen een CV en motivatiebrief opsturen naar onderstaand mailadres. Voor
vragen kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.
Contactpersoon:
§ R. Kuijer ELT SENIOR Trainer/ Projectleider FuVo
Tel: 06-47495705
Email: R.Kuijer.03@mindef.nl

