36-40 uur

HBO/WO

Stage

Den Haag

Stageplaats: Projectmedewerker Bestuursdienst
Internationaal
Den Haag! De derde grootste stad van Nederland vol met uitdagingen en kansen! Den Haag is de
internationale stad van vrede en recht. De Bestuursdienst Internationaal (BSD-I) is de centrale
afdeling binnen de gemeente Den Haag voor internationale zaken. Wil jij een belangrijke bijdrage
leveren aan deze stad? Ben je op zoek naar een interessante, internationale stageplaats en volg je
een passende hbo of wo opleiding? Lees dan snel verder!

Waar kom je te werken?
De Bestuursdienst Internationaal is in 2003 opgericht om de internationale uitstraling en het daarbij
horende beleid van onze stad te versterken. De BSD-I heeft verschillende taken zoals het coördineren
van het internationale beleid van de gemeente, de verbinding leggen tussen de internationale stad en
de inwoners van Den Haag, het werven van internationale (n)go’s en verslag uitbrengen aan het
college van de burgemeester en wethouders over het internationale beleid.
Wat ga je doen?
Als projectmedewerker krijg je een aantal concrete projecten waaraan je gaat meewerken, je
onderhoudt contacten met externe partners en je ondersteunt het team met dagelijkse
werkzaamheden.

Wij vragen:





Een student European Studies, Internationale Betrekkingen en Organisaties of International
Studies of soortgelijks;
een student die kennis heeft van internationale thema’s;
je bent 36 tot 40 uur inzetbaar;
uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Gevraagde competenties:









verantwoordelijkheidsgevoel
analytisch denkvermogen
netwerken
samenwerken
initiatief tonen
nauwkeurigheid
plannen en organiseren
resultaatgerichtheid
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Wij bieden:








Soort vacature
Dienstverband
Standplaats
Duur
Periode
Uren
Stagevergoeding



Schaal

stage
tijdelijk
Den Haag, Stadhuis
5 maanden
februari – juni 2021
36 – 40 uur
HBO-studenten €360,- bruto per maand
WO-studenten €450,- bruto per maand
N.B. alleen studenten die staan ingeschreven bij een
onderwijsinstelling komen in aanmerking
n.v.t.

Interesse?
Spreekt een stage bij Bestuursdienst Internationaal van de gemeente Den Haag jou aan en herken jij
jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct! Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je
terecht bij Sacha Felix via Sacha.Felix@denhaag.nl
Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum
16 februari 2021

Sluitingsdatum
24 februari 2021
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