Aanmeldformulier (master)stageplaats EIA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MINISTERIES EZK/LNV EN UNIVERSITEIT LEIDEN
Streef startdatum: zsm
Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen)
Uiterste reactiedatum: zsm
Deze stageplaats is een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de ministeries
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Universiteit Leiden. De ministeries van EZK/LNV willen in het kader van hun diversiteitsbeleid
graag meer biculturele studenten uit het WO laten instromen zodat het personeelsbestand van de
rijksoverheid een goede afspiegeling vormt van onze samenleving.
Studenten die zich voor deze stageplaats willen aanmelden, kunnen hun CV en
motivatiebrief sturen aan Hasan Agayev , Projectmedewerker Employability Universiteit
Leiden: h.agayev@bb.leidenuniv.nl
Stagenummer: Leiden20190201 (nader in te vullen door het Stagebureau)
Titel stageplaats
ondersteuning
Omschrijving stageopdracht
Het Ministerie van LNV houdt zich o.m. bezig met het verduurzamen van agrarische
productieketens die worden geassocieerd met ontbossing in de tropen. De belangrijkste
agrarische producten die bij de ontbossing zijn betrokken zijn (rund)vlees, soja, mais, palmolie,
maar ook rubber, cacao en koffie en pulp en papier.
Nederland is na China de grootste importeur van soja.
De EU is de tweede grootste exportmarkt voor palmolie en Nederland de grootste importeur
binnen de EU. Nederland is ‘s werelds tweede importeur van cacao
Nederland is de zesde importeur van koffie.
Vanwege deze belangrijke positie als marktpartij is ons land in een unieke positie om een
bijdrage te leveren aan het tegengaan van ontbossing en te sturen op duurzaamheid van de
teelt in andere delen van de wereld.
Nederland zet zich in voor de verduurzaming van de wijze waarop deze grondstoffen worden
geproduceerd, en richt zich daarbij zowel op de milieuproblematiek, de verbetering van
arbeidsomstandigheden, naleving van mensenrechten, behoud van biodiversiteit en het
tegengaan van klimaatverandering.
Het beleid is internationaal gericht om de productie en de marktvraag naar gecertificeerd
duurzame en ontbossingsvrije producten binnen de Europese Unie en daarbuiten te vergroten.
Er wordt veel samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de partnerlanden
verenigd in het Amsterdam Declarations Partnership, de EU, en de belangrijkste productielanden

van deze agrarische grondstoffen. Ook wordt samengewerkt met andere grote
consumentenlanden, mn India en China, om de mondiale vraag naar duurzame grondstoffen te
vergroten.
De stagiair werkt mee aan al deze onderwerpen, geconcentreerd rond de agrarische
grondstoffen soja, palmolie, cacao, koffie en thee
Studierichting
geen voorkeur voor specifieke studierichting
Overige vereisten
Vergoedingen:
De stagevergoeding bedraagt € 604,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.
De reiskosten woon-werkverkeer wordt vergoed als de student niet (meer) beschikt over een
week-ov-kaart.
Bijzonderheden
Aantal uren per week
minimaal: 36 / maximaal:
Ingangsdatum:
Duur van de opdracht: 6 maanden
Naam van de buddy
nog niet bekend
Naam: Anne Stolk en Vincent van den Berk
Toelichting: de student wordt gedurende het traject gekoppeld aan een medewerker van EZK/LNV om zo inzicht te
krijgen in de werkcultuur en het functioneren (en de hierbij vereiste werknemersprofielen) van het ministerie /de
rijksoverheid.

Omschrijving van de organisatie:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Omschrijving van het team waarvan je deel gaat uitmaken:
Voor inhoudelijke vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met:
Naam: Vincent van den Berk of Anne Stolk
Telefoon: 06 57911616 of 06 48586073
e-mail: v.vandenberk@minez.nl of a.e.stolk@minez.nl
Achtergrond
Dit project biedt studenten een kans voor om werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen
en kennis te maken met de werkcultuur in de ministeries. Aan de ene kant kunnen studenten met
een biculturele achtergrond zich op een informele manier oriënteren op een loopbaan bij de
rijksoverheid. Aan de andere kant kunnen de ministeries EZK en LNV veel van deze studenten leren
op het gebied van diversiteit en de omgang met verschillende culturen op de werkvloer.
De studenten die stage lopen worden gedurende de stageperiode gekoppeld aan medewerkers van
EZK/ LNV. Verder wordt aan hen gedurende de periode een aantal activiteiten aangeboden zoals een
meet & greet met jonge ambtenaren en een workshop solliciteren.
Procedure en aanmelden
Deze stageplaats wordt in eerste instantie voor studenten van de Universiteit Leiden beschikbaar
gesteld. Met name studenten met een bi-culturele achtergrond en een profiel dat past bij de
stageomschrijving worden gestimuleerd te reageren.
Er zal eerst een voorselectie gemaakt worden door Universiteit Leiden zelf. De afdeling P&O van de
ministeries EZK/LNV beoordeelt hierna of er een match is met de aangeboden student-stagiair.
Studenten die zich voor deze stageplaats willen aanmelden, kunnen hun CV en
motivatiebrief sturen aan Hasan Agayev , Projectmedewerker Employability Universiteit
Leiden: h.agayev@bb.leidenuniv.nl

