Ministerie van Veiligheid en Justitie Den Haag
Ben jij student, heb je passie voor innovatie en een groot veiligheids-en rechtvaardigheidsgevoel?
Kom stage lopen bij het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de
september- instroom dient je sollicitatie voor 18 juni binnen zijn. Voor de februari-instroom dient je
sollicitatie voor 18 november binnen te zijn. Doorlopend.
Wij zoeken een gedreven stagiair(e) die het leuk vindt de handen uit de mouwen te steken, en
ervaring op wil doen in een dynamische bestuurlijke omgeving. Je wordt betrokken bij diverse
innovatieprojecten en we verwachten daarbij een proactieve houding.
Wat zijn zoal je taken?









Je ondersteunt innovatieadviseurs bij de beoordeling van innovatieprojecten.
Je organiseert en coördineert innovatiebijeenkomsten.
Je ondersteunt bij de Veiligheid Innovatie Competitie en andere competities.
Je organiseert en coördineert netwerkevenementen en zorgt dat deze vlekkeloos verlopen.
Je volgt onderstaande nationale en internationale ontwikkelingen op de voet en rapporteert
erover:
o Onderzoek en ontwikkeling
o Innovatie-en bedrijvenbeleid
o Topsectorenbeleid
o Aanbestedingsregels
o EU-onderzoeksprogramma’s
Je levert input voor een gezamenlijk standpunt over nationale en EU vraagstukken over
innovatie en onderzoek.
Je biedt administratieve ondersteuning.

Jouw profiel
Je bent een WO student (bij voorkeur masterstudent) en hebt affiniteit met innovatie binnen het
veiligheids- en justitiedomein.
Competentieprofiel
Je herkent je in onderstaande vaardigheden:






Initiatiefrijk
Je handelt graag proactief, je neemt het initiatief om mee te denken en te doen
Resultaatgericht
Je bent in staat om zodanig te handelen dat het vooraf gestelde doel, product en effect
wordt bereikt.
Samenwerken
Je werkt graag samen om gezamenlijk resultaat te bereiken.
Omgevingsbewustzijn
Je bent bewust van de bestuurlijke omgeving en de gevoeligheden die hier bij horen. Je hebt










het vermogen om relevante ontwikkelingen (politieke maatschappelijk, bestuurlijk etc.) waar
te nemen en te benutten voor het eigen werk.
Stressbestendig
Je bent in staat effectief te blijven functioneren onder werkdruk, bij tegenslag en/of in een
hectische omgeving.
Leervermogen
Je hebt het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen.
Analyserend vermogen/probleemanalyse
Je herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke
oorzaken op van problemen; zoekt terzake doende gegevens.
Netwerkvaardigheid
Je ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen
organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Flexibiliteit
Je past je gemakkelijk aan, als zich problemen of kansen voordoen om het gestelde doel te
bereiken.

Stageduur
Je bent 40 uur per week beschikbaar voor een periode van zes maanden (24 weken). Het is mogelijk
om de stage te combineren met een afstudeeropdracht. Je kunt op twee momenten in het jaar
instromen (februari en september). Voor de september instroom dient je sollicitatie voor 18 juni
binnen zijn. De gesprekken zullen in juli plaatsvinden. Voor de februari-instroom dient je sollicitatie
voor 18 november binnen te zijn. De gesprekken zullen in december plaatsvinden. Gedurende de
gehele stageperiode dien je ingeschreven te staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
Wat bieden wij jou?
Een unieke en gezellige stage in een team met gedreven collega’s; een bijzondere werkomgeving en
een mooie ervaring achter de schermen. We bieden je een stagevergoeding van € 578,- en goede
begeleiding om je leerdoelen te halen.
Hoe reageer je?
Je reactie ontvangen we graag inclusief CV en motivatie via email: stagebijhetinnovatieteam@minvenj.nl. Geef in je reactie aan of je solliciteert voor de februari
instroom of voor de september instroom.

