De selectieprocedure voor het 4-jarig werk-ontwikkeltraject internationaal
beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit 4
fasen.
• Na iedere fase wordt beoordeeld welke kandidaten worden toegelaten
tot de volgende fase in de selectieprocedure.
• De gehele procedure duurt ruim 4 maanden.
• Na selectie vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats en een
veiligheidsonderzoek. Omdat je mogelijk in een vertrouwensfunctie
wordt geplaatst, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van het
ontwikkeltraject IBBZ. Dit betekent dat een veiligheidsonderzoek wordt
gestart op het moment dat je in dienst bent. De uitkomst van het
onderzoek kan van invloed zijn op de plaatsing in een functie. Bij
uitzending naar het buitenland dient voorafgaand een medische keuring
plaats te vinden.

mogelijkheden
over BZ

IBBZ (4 jaar)

1: ePortfolio
Solliciteren naar de functie van internationaal beleidsmedewerker bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken doe je door het online aanmaken van
een ePortfolio. Daarin vermeld je je opleiding, ervaring, je maakt een
capaciteitentest, en je vult een persoonlijkheidsvragentest in. Binnen enkele
weken ontvang je per e-mailbericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor
het sollicitatiegesprek en de taaltest.

over BZ
mogelijkheden

IBBZ (4 jaar)

2: Sollicitatiegesprek en taaltest
Het sollicitatiegesprek duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats met 2
selecteurs.
Ter voorbereiding voor het gesprek is het handig om al een aantal concrete
situaties uit het verleden te bedenken waarin je de door ons gevraagde
competenties hebt ingezet en met welk resultaat.
De taaltest voor Engels en de door jou aangegeven tweede taal wordt
uitgevoerd door een extern taalbureau. Voor het Engels dien je minimaal
C1-niveau te scoren om door te gaan naar de volgende ronde. Voor de
2e taal Duits, Frans, Spaans dien je minimaal B2-niveau te scoren en voor de
tweede taal Standaard Arabisch, Chinees Mandarijn en Russisch moet je
minimaal B1-niveau scoren.

over BZ
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IBBZ (4 jaar)

3: Assessment
Een assessment is de 3e fase van de selectieprocedure. Tijdens dit
assessment toetsen we de gevraagde competenties aan de hand van
verschillende opdrachten en onderdelen op individueel niveau.

over BZ
mogelijkheden

IBBZ (4 jaar)

4: Gesprek met Commissie
Groepsgewijze Werving
De leden van de Commissie Groepsgewijze Werving zijn werkzaam bij BZ en
bij andere organisaties. Doel van het gesprek met de commissie is een
nadere kennismaking op basis van jouw ‘pitch’. De vragen gaan over jou als
persoon. Na dit gesprek hoor je binnen enkele dagen of je wordt
aangenomen voor het werk-ontwikkeltraject voor internationaal
beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

over BZ
mogelijkheden

IBBZ (4 jaar)

contact
vragen
mogelijkheden
over BZ
introductie

MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Eerlijke en duurzame wereld
Veiligheid
Nederlanders in het buitenland

over BZ
introductie

contact
vragen
mogelijkheden

Welvaart

TRAINEE PROGRAMMA
JUNIOR POLICY
(DIPLOMATIC) OFFICERS
VOOR EEN BEPAALDE
PERIODE

mogelijkheden
over BZ
introductie

contact
vragen

STAGES

VOORWAARDEN
✓ Masterstudent bij een geregistreerde universiteit
✓ Nederlandse nationaliteit
✓ Stageperiode: Minimaal 6 weken, maximaal 6 maanden

HOE?
• Eigen initiatief
• Stagevacatures worden geplaatst op:
www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl and
www.werkenvoornederland.nl
Administratief proces: 1-3 maanden

mogelijkheden
over BZ
introductie

contact
vragen

STAGES

• Masters diploma (WO-master)
• Elke 6 maanden wordt je overgeplaatst naar een ander ministerie
• Ervaring opdoen: Beleid, uitvoering en toezicht op operationeel
management
• Na het succesvol voltooien van dit programma, ontvang je een contract
voor onbepaalde tijd. Je begint altijd met een tijdelijk contract tijdens
het programma.

mogelijkheden
over BZ
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vragen

RIJKS TRAINEE
PROGRAMMA (2 jaar)

• De ‘Academie voor Overheidsjuristen’ biedt een
programma aan voor uitgenodigde rechtsgeleerden
• Geaccrediteerd deeltijd master programma:
Je werkt als legal-professional en volgt lessen.
VOORWAARDEN:
• Voltooide master (in recht) aan een Nederlandse
Universiteit.
• Diploma moet max 4 jaar geleden behaald zijn.

mogelijkheden
over BZ
introductie

contact
vragen

LEGAL TRAINEE
PROGRAMMA (2 jaar)

contact
vragen

• Duale master, aangeboden door CIDIN (Centre for International
Development Issues) onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen
voor getalenteerde jong professionals.
• Je werkt 4 dagen per week bij het ministerie
• Je volgt 1 keer per week lessen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
• Doel: Het opleiden van goed gekwalificeerde professionals met de
kennis en vaardigheden om succesvol te kunnen opereren in
internationale organisaties, zoals het bedrijfsleven, NGO’s en
overheidsinstanties, werkzaam op het gebied van complexe
wereldproblemen.

mogelijkheden
over BZ
introductie

AMID (1 jaar)

contact
vragen

• Postuniversitaire opleiding BoFEB bereidt jonge academici voor
op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die
betrokken zijn bij het financieel-economische beleid.
• De opleiding is primair bedoeld voor afgestudeerde algemeen
economen of econometristen. Niet-economen kunnen echter
ook solliciteren, op voorwaarde dat zij over degelijke kennis
van de algemene economie beschikken.
• Opleiding duurt zes maanden met vervolgens een
werkervaringsplaats van een half jaar.

mogelijkheden
over BZ
introductie

BOFEB (1 jaar)

• Het Financial Traineeship is toegankelijk voor net
afgestudeerde HBO-ers en academici die
affiniteit hebben met financieel beleid,
maatschappelijk betrokken zijn en interesse
hebben in politiek en bestuur.
• Op maat gemaakt programma

• Je werkt op verschillende plekken binnen de
Rijksoverheid, waaronder een directie Financieel
Economische Zaken van één van de ministeries.
• Tijdelijke aanstelling voor periode van twee jaar.
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over BZ
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FINANCIAL (2 jaar)

PROCEDURE
• Selectieprocedure duurt 3
maanden
• Er zijn ongeveer 20-30
plaatsen beschikbaar elk
jaar
• Start: Training&
Development, gevolgd
door twee plaatsingen: 1
bij het Ministerie en 1 op
een post

Voorwaarden
• Nederlandse Nationaliteit
• Niet langer dan 5 jaar geleden
afgestudeerd
• Professioneel Engels op C1 niveau
• Tweede taal (B2 niveau): Duits, Frans,
Spaans; Of (A2/B1 niveau); Arabisch,
Chinees or Russisch)
• Ervaring in het buitenland is een pré
(stages, opleiding etc.)
• Kennis van Geo-politieke ontwikkelingen
• Volgende werving; 15 November 2021- 1
februari 2022; contract per april 2022.

mogelijkheden
over BZ
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IBBZ (4 jaar)

Vacatures worden altijd gepubliceerd op www.werkenvoornederland.nl
Jaarlijks worden er gemiddeld 200 medewerkers aangenomen.
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CONTRACT VOOR EEN
TIJDELIJKE PERIODE

vragen
mogelijkheden
over BZ
introductie

contact

Day
Mon 6 Dec

Tue 7 Dec

Wed 8 Dec

Thu 9 Dec

Fr 10 Dec

Time
10.00
11.00
14.00
10.00
11.00
11.15
10.00
11.00
09.00
10.00
11.00
16.00
10.00
11.00
12.30

Activity
Accenture
Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep
Panel met stagairs (Moesson, Erfgoed Leiden, Luchtmacht)
KPMG
Mazars
Online workshop Networking & LinkedIn
International Criminal Court
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Raad voor de Kinderbescherming
Cross your Borders
SeederdeBoer
Career College: Working in Communication, Marketing & PR
Public Cinema
Clingendael
Workshop CV en Motivatiebrief

Language
EN
NL
NL
EN
NL
EN
EN
NL
NL
NL
NL
EN
NL
EN
NL

