Stagiair public affairs en woordvoering
Als stagiair public affairs en woordvoering werk je nauw samen met onze
woordvoerder en public affairs-adviseur.
Wat ga je doen?
Je werkt actief mee aan onze public affairs-strategie.
Je woont Kamerdebatten bij, je analyseert politieke ontwikkelingen, je
organiseert bijeenkomsten voor stakeholders en je monitort politieke dossiers.
 Je stelt factsheets en lobbydocumenten op.
 Je helpt media-analyses te maken van onderwerpen die belangrijk zijn voor het
werk van Nuffic.
 Je stelt persberichten op en je onderhoudt mediacontacten en perslijsten.
Wat breng je mee?



Je bent 3e- of 4e-jaars student, bij voorkeur in de richting politicologie,
journalistiek, communicatie of bestuurskunde.
 Je verteert nieuws alsof het niets is. De nieuwe Kamer heeft geen geheimen voor
je. En je wilt je ontwikkelen als lobbyist of woordvoerder.
 Je bent een aanpakker, en je kunt goed communiceren en analyseren.
 Je kunt goed samenwerken en je hebt overtuigingskracht.
 Je bent tech-savvy.
 Je hebt politieke en bestuurlijke voelsprieten.
 Je hebt een goede en vlotte pen.
 Je spreekt en schrijft vlekkeloos Nederlands.
 Je staat tijdens de hele stageperiode ingeschreven bij je onderwijsinstelling.
Over Nuffic


Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van
primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.
Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Want
waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. Daar zijn wij van
overtuigd. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en 11 kantoren wereldwijd brengen
we mensen, talen en culturen samen. En moedigen we iedereen aan om eigen
grenzen te verleggen.
Samen met onze nationale en internationale partners zetten we ons in voor de
ontwikkeling van leerlingen en studenten, en voor de groei van docenten,
professionals en organisaties. Hiermee zetten we Nederland als toonaangevend
kennisland op de kaart.
Als stagiair public affairs werk je bij de afdeling Communicatie.
Afdeling Communicatie
Internationalisering in het hart van het onderwijs brengen. Dat is waar wij voor gaan
en staan. We prikkelen Nederlandse en internationale leerlingen en studenten om
hun grenzen te verleggen en zichzelf te verrijken. Zodat ze het beste uit hun talent
halen en het verschil kunnen maken in de wereld. Met ons vakmanschap maken we
van Nuffic een sterk en aantrekkelijk merk. We verbinden kennis en diensten met de
behoeften van onze klanten. Dat doen we met heldere boodschappen,
activerende campagnes, slimme communicatie en relevante (nieuws)verhalen. En
we blijven nieuwsgierig.

Wat bieden we jou?
een leerzame stageplaats voor 4 à 5 dagen per week van 1 februari tot 1 juni
2018.
 de mogelijkheid om 1 dag per week eigen onderzoek te doen.
 een stagevergoeding en reiskostenvergoeding.
 een prettige, collegiale werksfeer waarin je jezelf kunt ontwikkelen.
 veel verantwoordelijkheid.
Meer informatie en solliciteren


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne Lutgerink, woordvoerder
(06 29 16 18 93) of Ali Yazgili, public affairs-adviseur (06 42 65 24 12). Je kunt je
motivatiebrief en cv tot en met 18 december 2017 indienen via
www.nuffic.nl/mailsollicitatie. Bij sollicitatie graag vermelden ‘396 - stagiair public
affairs en woordvoering’.
Acquisitie stellen wij niet op prijs.

