STAGEPLEK IN BRUSSEL AANGEBODEN BIJ :
EU BRUSSELS OFFICE
Fokker Technologies / GKN Aerospace
Netherlands Maritime Technology (Dutch Shipbuilders and Equipment Suppliers Association)
Damen Shipyards Group

Wie zijn we en wat hebben we te bieden?
Fokker/GKN Aerospace, Damen Shipyards en de branchevereniging Netherlands Maritime
Technology hebben gezamenlijk een Public Affairs Kantoor in Brussel. Dit kantoor heet het EU
Brussels Office en is gevestigd in het hart van de Europese wijk in Brussel naast het gebouw
van de Europese Commissie. Als je graag ervaring wilt opdoen in een internationale politieke
omgeving waarbij je werkt voor een aantal grote internationale bedrijven met roots in Nederland
dan is deze stage echt iets voor jou. Je woont gedurende je stage in Brussel en je komt in dienst
van Fokker.
Wat leer je?
Tijdens de stage leer je veel over de scheepsbouw- en de vliegtuigindustrie en over het
Europese besluitvormingsproces. De kans is groot dat je een bezoek brengt aan een
scheepswerf, een maritieme toeleverancier of een vliegtuigfabriek. Je wordt tijdens je stage
goed begeleid, maar je wordt tegelijkertijd gestimuleerd en uitgedaagd om pro-actief aan
dossiers te werken, mensen te bellen en op bijeenkomsten af te stappen.
Je bent belangenvertegenwoordiger in de Europese Unie ofwel ‘lobbyist’ en het is dus de
bedoeling om onze klanten concrete en relevante informatie te verstrekken.
Wij houden ons bezig met dossiers op het gebied van onderzoeks-en innovatiebeleid
(H2020/CleanSky), handelspolitiek (CETA/ EU-China/TTIP), de Europese defensiemarkt en de
Brexit. Hierbij ligt de nadruk altijd op het belang van de maritieme- en vliegtuigindustrie.
Het werk is zeer afwisselend en je zal zeker in het begin veel moeten lezen over de klanten en
de Europese dossiers. Het belangrijkste is dat je kennis en interesse hebt over de
besluitvormingsprocessen van de Europese Unie, want dat vormt de kern van de stage.
Tijdens de stage werk je het grootste deel van de tijd samen met Harriet Slager, Head of
Government Affairs Brussel. Je zult ook af en toe opdrachten uitvoeren voor Emmaly Sibbes.
Emmaly is Head of Government Affairs van Fokker in Nederland en haar vaste standplaats in
Papendrecht. Af en toe komt zij ook naar Brussel. Gezien de geringe grootte van het kantoor
draait de stagiaire mee als een volwaardig medewerker waarbij ook praktische taken moeten
worden uitgevoerd.
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Werkzaamheden van het kantoor
Concrete activiteiten van het kantoor zijn:
 Het analyseren van EU beleidsdocumenten en het inschatten van de impact op onze
klanten
 Het volgen van relevant EU nieuws en beleidsontwikkelingen
 Vertegenwoordiging van de klanten bij onze Europese brancheorganisaties (ASD en
SEA Europe) www.seaeurope.eu / www.asd-europe.org
 Bijwonen van Europese en Nederlandse seminars, lezingen, vergaderingen in het
Europees Parlement, bijeenkomsten op de NL-se Permanente Vertegenwoordigingen en
bij de Europese Commissie.
 Altijd werken aan een sterk netwerk.
 EU beleidsplannen en processen vertalen in concrete beknopte verhalen, zodat onze
klanten in het bedrijfsleven het goed kunnen volgen.

De stagiair zal zich voornamelijk bezig houden met
•
•
•
•
•

Monitoren van dossiers, EU nieuws en uitzoeken van ad hoc taken.
Schrijven van notities en verslagen over actuele Europese dossiers of bijeenkomsten.
Directe operationele ondersteuning aan Emmaly en Harriet
De inhoud van de stage is afhankelijk van de lopende dossiers van het kantoor en van de
politieke actualiteit.
Het is niet mogelijk een afstudeerproject uit te voeren tijdens deze stage, want het is juist
de bedoeling dat de stagiair de kans krijgt om volwaardig mee te draaien in de praktijk.

De daadwerkelijke inhoud van de stage is mede afhankelijk van de pro-activiteit van de stagiair
zelf.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiast en leergierig persoon die de handen uit de mouwen durft te steken
en die het geen probleem vindt om mensen te bellen en actief aan te spreken tijdens borrels en
bijeenkomsten. Eigen initiatief wordt zeer op prijs gesteld!
Vereisten
 Relevante universitaire opleiding waaruit verplicht aantoonbare kennis van het EU
besluitvormingsproces blijkt incl. kennis over de EU instellingen.
 Nederlands als moedertaal met aantoonbare goede kennis van de Engelse taal
 Interesse in het bedrijfsleven en de motivatie om je te verdiepen in het werk van onze
klanten
 Interesse in Europese politiek- en besluitvormingsprocessen
 De stagiair moet Spaanse persberichten in het Spaans kunnen lezen en naar het Engels
kunnen vertalen.
 Kennis van de Franse taal is erg nuttig, maar geen absolute vereiste
 Basis IT-Skills
 Deze stage is geschikt voor zowel studenten als net-afgestudeerden
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Praktische Informatie
Duur van de stage:
Periode:
Vergoeding:
Locatie:

6 maanden
1 februari 2017 tot en met 31 juli 2017
Ongeveer € 800,-/maand
Brussel, België

Solliciteer zo snel mogelijk! Goede sollicitaties worden direct in behandeling genomen.
Na 2 december 2017 nemen we geen sollicitaties meer in behandeling.
Stuur je CV en motivatiebrief via de mail naar:
harriet.slager@eubrusselsoffice.com en richt de mail aan Harriët Slager.

Vragen :

Neem voor alle vragen en aanvullende informatie contact op met ons
kantoor via het volgende nummer:
+ 32 (0) 2 23 58 631 of via de mail.

Adres Kantoor:

Rue Breydel 36, 1040 in Brussel
Website kantoor: www.eubrusselsoffice.com

N.B.

Wij bieden ieder half jaar een stageplek aan in de periodes februari tot en
met juli (6 maanden) en september tot en met januari. (5 maanden)

N.B.

De stagiair(e) werkt en woont gedurende de hele stageperiode in Brussel.
De stagiair dient zelf een kamer te regelen. Wij hebben tips voor leuke
buurten en handige websites. Er is plek genoeg.

N.B.

Indien je op ons kantoor stage komt lopen kun je proberen om van
tevoren een aanvullende EU beurs (Erasmus+) aan te vragen. Deze beurs
bestaat zowel voor studenten als voor afgestudeerden. De
verantwoordelijkheid voor de aanvraag en de goedkeuring van deze beurs
ligt volledig bij de stagiair en de regels verschillen per Universiteit. Neem
contact op met je universiteit en/of faculteit over de mogelijkheden.

3

