Nederlandse Ambassade Berlijn, afd. Pers- en Culturele Zaken
Vacature bij de ambassade in Berlijn, met een focus op het cultureel beleid van Nederland in
Duitsland. Er zijn doorlopend 3 maal per jaar stageplaatsen beschikbaar.
Vacature Stagiair(e) Afdeling Pers- en Culturele Zaken
Vacature Stagiair(e) Afdeling Pers- en Culturele Zaken
De Afdeling Pers- en Culturele Zaken (PCZ) van de Nederlandse Ambassade te Berlijn zoekt een
stagiair(e).
De vacature
De Afdeling Pers- en Culturele Zaken (PCZ) van de ambassade te Berlijn heeft drie maal per jaar
plaats voor een stagiair(e) (najaar, winter en voorjaar). PCZ is op zoek naar een stagiair(e) en nodigt
studenten die zich in de laatste fase van hun universitaire (master) studie bevinden en goede kennis
van de Duitse taal hebben, uit om te solliciteren.
De afdeling
De afdeling PCZ van de Nederlandse Ambassade te Berlijn bestaat uit acht personen. De afdeling
houdt zich bezig met de uitvoering van het Nederlandse internationale cultuurbeleid in Duitsland en
voert activiteiten uit op het gebied van Public Diplomacy. Ook verstrekt zij informatie over de
Nederlandse samenleving en het Nederlandse beleid, waaronder onderwijs. Daarnaast onderhoudt
de afdeling contacten met de Duitse en Nederlandse pers in Duitsland.
De functie
Als stagiair(e) op de PCZ-afdeling word je betrokken bij diverse werkzaamheden van de afdeling PCZ
waardoor inzicht wordt verkregen in de rol van beleidsmedewerker op de ambassade. Daarnaast
houd je je met één specifiek onderwerp bezig in de vorm van een thematisch onderzoek. Het
onderwerp wordt in overleg met PCZ bepaald.
Functievereisten:


Je bent bij aanvang van de stage toegelaten tot de masterfase van een universitaire opleiding
van een relevante studierichting (bv Duitslandstudies, Duitse taal- en cultuur, kunst- en
cultuurwetenschappen, geschiedenis, pr & communicatie)



Je hebt een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal



Je hebt goede mondelinge vaardigheden in de Duitse taal en bent in staat om teksten in het
Duits goed te begrijpen



Je bent in staat je snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving



Je bent in staat om zelfstandig te werken



Je hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met kunst/cultuur/media



Je bent bereid af te reizen naar Den Haag voor een eventueel sollicitatiegesprek. Wanneer je
al in Duitsland verblijft, kan het gesprek ook op de ambassade plaatsvinden.



Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of volgt een opleiding aan een Nederlandse
onderwijsinstelling (erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

Algemene voorwaarden
1. Conform het stagereglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt als voorwaarde
gesteld dat de stagiair(e) gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een
Nederlandse hogere onderwijsinstelling.
2. Daarnaast moet de stagiair(e) voor aanvang van de stage een Verklaring Omtrent het Gedrag
kunnen overleggen.
3. Het is slechts éénmaal mogelijk stage te lopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vergoedingen
Er bestaat een mogelijkheid voor een beperkte stagevergoeding van maximaal 550,00 EUR bruto per
maand op basis van een 40-urige werkweek. Bij een 36-urige werkweek wordt de vergoeding naar
rato gekort. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid tot vergoeding van pensionkosten tot maximaal
315,00 EUR per maand. Je wordt begeleid door het plaatsvervangend hoofd PCZ.
Sollicitatieprocedure


Brieven dienen voorzien te zijn van je motivatie, je CV en een beschrijving van de
desbetreffende opleiding. Daarnaast vragen we je naam en telefoonnummer van één of twee
referenten en een kopie van een schriftelijk product (bijvoorbeeld een werkstuk) bij te
voegen.



Een aantal kandidaten kan vervolgens worden uitgenodigd voor een gesprek.

Geïnteresseerd?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Michael Pistecky
Mail: bln-pcz(at)minbuza.nl
Tel: 0049 (0)30 20956420
Website: niederlandeweb.de
Je sollicitatie met brief en CV kun je sturen aan:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
T.a.v. Michael Pistecky
Plv. Hoofd Pers- en Culturele Zaken
Klosterstrasse 50
10179 Berlin

