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Stage bij de Koninklijke Luchtmacht

Beste student,
De Koninklijke Luchtmacht biedt de volgende stagemogelijkheid:


Stageplek: Kantoor Operationele Inlichtingen, Vliegbasis Leeuwarden



Periode: Start januari 2018 (De voorkeur gaat uit naar een stage van minimaal 4 maanden, maar de stageperiode kan in overleg verlengd worden)



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 Koninklijke Luchtmacht voert in nationaal en internationaal verband operaties
uit. Adequate informatie en inlichtingen zijn essentieel voor besluitvorming bij
deze operaties. De militaire functie inlichtingen voorziet in een zo volledig en
actueel mogelijk beeld van de situatie en is een randvoorwaarde voor het kunnen
functioneren van een militaire eenheid. Het Kantoor Operationele Inlichtingen is
gericht op het verzamelen en verwerken van informatie om op deze manier de
activiteiten van de vliegbasis Leeuwarden te ondersteunen.
Over de stage
De stagiair(e) is hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van informatie met
betrekking tot historische, culturele, sociale en religieuze achtergronden van
verschillende internationale crises en spelers op het wereldtoneel. Daarnaast is de
stagiair(e) verantwoordelijk voor het verzorgen van presentaties en ‘briefings’
voor het militaire personeel op de vliegbasis.
Gedurende de gehele stageperiode is er uitgebreid de mogelijkheid om de
Koninklijke Luchtmacht en de defensieorganisatie te leren kennen. Door middel
van 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.
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Bij beantwoording, datum en
onderwerp vermelden.

Profielschets stagiair(e)
De stagiair(e) bevindt zich in de afrondende fase van de Masteropleiding of heeft
deze afgerond. Gedegen kennis met betrekking tot internationale betrekkingen,
huidige conflictgebieden en internationale organisaties is noodzakelijk. Tevens
dient de stagiair(e) te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. De
stagiair(e) moet bekwaam zijn in het verzorgen van presentaties en heeft een
sterk analytisch vermogen. Affiniteit met de defensieorganisatie is een pré.
Belangrijk: Voor een stage op vliegbasis Leeuwarden is het noodzakelijk dat de
stagiair kennis kan nemen van gerubriceerde informatie. Zodoende is een
veiligheidsonderzoek benodigd voor een veiligheidsmachtiging op B-niveau.
De doorlooptijd van dit onderzoek is vrij lang. De stagiair moet er zodoende wel
rekening mee houden dat de aanmelding enkele maanden voorafgaand aan de
stageperiode moet plaatsvinden.

Geïnteresseerden kunnen een CV en motivatiebrief opsturen naar onderstaand
mailadres.

Hoofd Inlichtingen en Veiligheid
Telefoon: 058 234 6223
Email: LW.Kantoor.Veiligheid@mindef.nl
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