Stageplaats Directie Mededinging en Consumenten

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MINISTERIES EZK/LNV EN UNIVERSITEIT LEIDEN
Streef startdatum: zsm
Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen)
Uiterste datum reacties: 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.
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
Stagenummer: Leiden20190205 (nader in te vullen door het Stagebureau)
Titel stageplaats
Stage directie mededinging en consumenten
Omschrijving stageopdracht
De beleidsdirectie Mededinging en Consumenten maakt deel uit van het ministerie van
Economische Zaken. De directie is verantwoordelijk voor onder andere de Aanbestedingswet
2012, de Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid. De stage zal worden vervuld binnen de
beleidsterreinen aanbesteden, mededinging en consumenten. Als stagiair ga je
beleidsmedewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo werk je mee aan
beleidsadviezen aan de Staatssecretaris, draai je mee in wetgevingstrajecten en help je bij de
beantwoording van Kamervragen. Bovendien ga je mee op pad naar allerlei afspraken en
bijeenkomsten op het terrein van aanbesteden en mededinging. Denk hierbij aan gesprekken
met stakeholders, congressen en debatten in de Tweede Kamer.
Studierichting
Keuze uit de volgende voor EZK/LNV relevante studierichtingen:
Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen: Ba Natuurkunde, Ba en Ma Sterrenkunde, Ba en Ma
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Biofarmaceutische Wetenschappen, Ba en Ma Biologie, Ma Life Science & Technology, Ma Chemistry, Ma
Industrial Ecology
Faculteit Governance & Global Affairs: Ma Public Administration, Ma Crisis & Security Management, Ma
Management Publieke Sector, Leiden University College
Faculteit Geesteswetenschappen: Ba Engelse Taal en Cultuur, Ba en Ma Wijsbegeerte, Ba International
Studies, Ma Literary Studies, Ba Latin America Studies, Ba Religiewetenschappen, Ba Russian Studies, Ma
Journalistiek & Nieuwe Media, Ma Asian Studies
Faculteit Sociale Wetenschappen: Ba en Ma Psychologie (research en regulier), Ba en Ma CAOS, Ba en Ma
Pedagogiek (research en regulier) en Ba en Ma Politicologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid: Ba en Ma Rechtsgeleerdheid, Ba Criminologie
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Faculteit Archeologie: Ba en Ma Archeologie
6
LUMC: Ma Biomedische Wetenschappen
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Overige vereisten
•
Je zit in de eindfase van je universitaire studie, bij voorkeur rechten of economie.
•
Belangrijker is dat je aantoonbare affiniteit hebt met mededingingsrecht, marktordening
en/of aanbestedingsrecht.
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
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.
Aantal uren per week
minimaal: 36 / maximaal: 40
Ingangsdatum: 1 maart 2019
Duur van de opdracht: 4 maanden (in juli-aug hebben normaal gesproken geen stagiairs
vanwege het zomerreces)
Naam van de buddy
Naam: Kim van Kalleveen / Mai-Ly Pham
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:
Directie Mededinging en Consumenten
De directie Mededinging en Consumenten (MC) is beleidsmatig verantwoordelijk voor het
consumenten-, aanbestedings- en mededingingsbeleid, enkele marktordeningsdossiers zoals de
postmarkt en de Wet Markt en Overheid, en het beleid voor de economische infrastructuur,
waaronder normalisatie, certificering en metrologie. De directie is verantwoordelijk voor de
advisering van de bewindslieden op deze terreinen en voor de beleidsmatige aansturing van een
aantal toezichthouders en instituten. De directie heeft de volgende kerntaken:
•
mededingingsbeleid en beleidsverantwoordelijkheid voor de Autoriteit Consument &
Markt, waaronder het relatiebeheer;
•
aanbestedingsbeleid, inclusief opdrachtverlening en het relatiebeheer PIANOo en
TenderNed;
•
consumentenbeleid, inclusief het relatiebeheer voor de Autoriteit Consument & Markt;
•
beleid economische infrastructuur, waaronder de Metrologiewet en de Waarborgwet,
inclusief het relatiebeheer VSL en Verispect, Raad voor Accreditatie en NEN;
•
eigen ordeningsdossiers, waaronder de Postwet, de Wet Markt en Overheid en de
Winkeltijdenwet;
•
belangenbehartiging op het terrein van mededinging, aanbesteden, marktordening en
consumentenbeleid in dossiers van andere onderdelen van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat of andere ministeries, waaronder de financiële sector, zorg, landbouw en
vervoersmarkten.
Werken bij de directie MC betekent snelheid, dynamiek, beïnvloeden van beleid, politieke
gevoeligheid, actualiteit en volop in de politieke aandacht staan. De directie MC biedt een
prettige werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling. De
directie bestaat uit ongeveer dertig personen en telt veel jonge medewerkers.
Omschrijving van het team waarvan je deel gaat uitmaken:
Je maakt onderdeel uit van twee of meerdere teams van de directie MC.
Voor inhoudelijke vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met:
Naam: Mai-Ly Pham / Kim van Kalleveen
Telefoon: 06 55 49 39 35 / 06 11 37 69 57
e-mail: t.m.l.pham@minez.nl / k.van.kalleveen@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.
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

