STAGEPLAATS 1
Shell Nederland zoekt een
Stagiair (m/v) bij de afdeling Externe Relaties in Den Haag
Is het in de gaten houden van alle ontwikkelingen rondom energie een van jouw
favoriete bezigheden? Ben je niet van Facebook en Twitter af te slaan? En lijkt het je
leuk om mee te werken aan verschillende campagnes? Bij de Externe Relaties afdeling
van Shell Nederland in Den Haag zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair(e). Het
gaat om een werkstage vanaf 1 augustus/september.
Beschrijving Shell

Als een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld speelt Shell een sleutelrol in de
energievoorziening en zetten wij ons in om op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch
verantwoorde wijze in de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien en tegelijkertijd
de uitstoot van CO2 te reduceren. Het mondiale hoofdkantoor van Shell en het hoofdkantoor van
Shell Nederland zijn in Den Haag gevestigd.
De afdeling

De afdeling Externe Relaties Nederland, met ruim 30 medewerkers verspreid over diverse locaties,
is verantwoordelijk voor de reputatie van Shell in Nederland. Vanuit de ‘newsroom’ in Den Haag
werken verschillende teams, waarvan het Stakeholder Relaties & Campagne Team alle
communicatie vanuit het hoofdkantoor en het technologiecentrum in Amsterdam coördineert en
vormgeeft. Door middel van onder andere social media, speeches en face-to-face gesprekken
geven we invulling aan de contacten met onze doelgroepen. Denk hierbij aan klanten en partners,
maar ook aan het algemeen publiek en ons eigen personeel. Er is zowel in Nederland als
internationaal nauwe samenwerking met de andere teams binnen Externe Relaties.
Werkzaamheden

Als stagiair lever je een belangrijke bijdrage aan het Externe Relaties team en krijg je veel eigen
taken en verantwoordelijkheden. Je zal aan verschillende projecten werken en je hebt
afwisselende werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit:
• bijhouden en organiseren van stakeholderactiviteiten voor energietransitie projecten;
• in kaart brengen en bijhouden van het relatienetwerk en de onderwerpen die daarbij spelen;
• monitoren en analyseren van thema-gerelateerde informatie en stakeholderstandpunten in de
media, social media en internet, en daaruit voortvloeiende adviezen aan de manager;
• communicatieve ondersteuning geven bij het in kaart brengen van energietransitie projecten;
• met het team werken aan het verbeteren van de digital- en social media-activiteiten van Shell
Nederland en de #makethefuture campagne;
• het maken en implementeren van communicatieplannen rondom enkele grotere
evenementen;
• hand-en-span diensten ter ondersteuning van het team.
Wat bieden wij

Je krijgt de kans om binnen een hecht team dat dicht op het vuur zit de ins en outs te leren over
verschillende communicatiemethoden en onze campagnes. Je werkt in kleine teams, er is veel
ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling, en je krijgt professionele begeleiding op de werkplek
en een introductieprogramma. Ook is er een actief Young Shell netwerk, dat regelmatig

activiteiten voor stagiairs en werknemers onder de 30 organiseert. De stagevergoeding ligt tussen
de €400 - 550.
Wat vragen wij
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Zeer gemotiveerde kandidaten, die graag werkervaring willen opdoen binnen hun studie bij
een multinational;
Deze positie past binnen een breed scala aan studies op WO-niveau, zoals business studies,
communicatie, bestuurskunde, politicologie en journalistiek;
Interesse in energiegerelateerde onderwerpen is een pré;
Affiniteit met analystisch werk en een hands-on mentaliteit;
Kenmerken: leergierig, zelfstandig, lef, ondernemend, goed in de omgang, representatief en
flexibel;
Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een must;
Kennis en affiniteit met schrijven van berichten en/of gebruik van social media is een pré;
Kennis en ervaring met programma’s als Outlook, Word, Powerpoint en Excel.

Periode

De stage duurt minimaal 6 maanden. Er wordt fulltime gewerkt, vier dagen in combinatie met een
afstudeeropdracht is bespreekbaar. Een flexibele instelling t.a.v. inzet en uren wordt gevraagd
indien de werkzaamheden dit vragen. De stageplek is in Den Haag, maar omvat ook activiteiten in
Amsterdam. Reisafstanden naar Den Haag en Amsterdam moeten te overzien zijn. Bij voorkeur
ben je in het bezit van een OV-studentenkaart.
Ben jij het talent dat wij zoeken? Solliciteer direct!

Stuur een mailtje met je CV en motivatie naar shell.denhaag@unique.nl. Vermeld svp ook de
periode waarin je beschikbaar bent.

