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Vacature Stageplaats

De Sectie Cultuurhistorische Achtergronden en Informatie (Koninklijke
Landmacht) is onderdeel van het 1. CMI Commando te Apeldoorn. De
Sectie bestaat uit een klein team van burgermedewerkers die gebruikt
maakt van de ondersteuning van reservisten en daarnaast beschikt over
twee stageplaatsen. De Sectie is regelmatig op zoek naar enthousiaste
stagiaires die het team voor een periode van een half jaar of langer komen versterken.
De werkplek
De sectie CAI draagt zorg voor het instrueren van militair personeel over
cultuurhistorische en cultureel-maatschappelijke achtergronden van alle
inzetgebieden (vredes-, humanitaire of crisisbeheersingsoperaties) waar
de Nederlandse krijgsmacht aan deelneemt. De medewerkers van de sectie ontwikkelen lesprogramma’s, houden presentaties en geven advies
over een zo optimaal mogelijk functioneren van het in te zetten personeel
in een niet-Westerse omgeving. Nauwkeurige achtergrondkennis over het
land, de bevolking, de religie, de cultuur en de omgangsvormen in het
missiegebied helpt Nederlandse militairen, politieagenten en burgerpersoneel in het uitvoeren van hun taken in een complexe, gevoelige en risicovolle omgeving.
Jouw werkzaamheden
Je wordt verantwoordelijk voor een missiegebied. Dat betekent dat je
zelfstandig lessen geeft aan militairen die op uitzending gaan. Je bereidt
diverse groepen militairen voor op de verschillende culturen en gebruiken
waar zij mee te maken gaan krijgen. Uiteraard wordt je zelf eerst getraind
voordat je zelfstandig aan de slag gaat. Daarnaast zorg jij ervoor dat je
goed bijhoudt wat er in jouw missiegebied gebeurt. Je leest de krant,
academische uitgaves en andere rapporten om up-to-date te blijven in
jouw kennis. Je kunt ook ingezet worden op diverse projecten, bijvoorbeeld bij het schrijven artikelen of het organiseren van symposia.
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Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met cultuur
Je volgt het buitenlandse nieuws op de voet
Je hebt een rijbewijs (eigen vervoer is een pré)
Je vindt het leuk om te presenteren en voor de groep te staan
Je bent analytisch sterk en kunt goed met grote hoeveelheden informatie omgaan
Je kunt functioneren in een politiek-gevoelige omgeving
Je bent proactief en je kunt goed zelfstandig werken maar je weet
ook wanneer je om hulp moet vragen

Wat biedt deze stage jou?
•
•
•
•
•

•

Je leert om je academische kennis operationeel te maken
Je leert de Nederlandse Krijgsmacht van binnenuit kennen
Je leert om lastige materie duidelijk te presenteren en toegankelijk
te maken voor diverse groepen militairen
Je leert werken in een politiek-gevoelige omgeving
Je wordt aangemoedigd om tijdens je stage te werken aan je afstudeerscriptie, hiervoor wordt ook tijd vrijgemaakt en bieden wij
eventuele ondersteuning als dat nodig is
Je krijgt een stagevergoeding

Voor meer informatie of het opsturen van je sollicitatiebrief kun je contact
opnemen met Edwin Maes (Hoofd Sectie CAI) EJM.Maes@mindef.nl / 0622454680
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