Stageplaats
bij de Nederlandse ambassade in Bern
Agentschap NL heeft Innovatieafdelingen (IA’s) in tal van landen over de wereld gestationeerd op ambassades en consulaten.
De IA’s bevorderen samenwerking, beantwoorden vragen en verzamelen informatie over wetenschap, technologie,
innovatief ondernemerschap en innovatiebeleid voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en overheid.
Zie ook www.ia-netwerk.nl.
In Europa loopt Zwitserland op het terrein van de R&D-intensieve industrie vaak voorop als het gaat om doorbraken in
onderzoek en ontwikkeling. In sommige sectoren is Zwitserland zelfs wereldwijd toonaangevend. Om die reden is er in het
voorjaar van 2013 een stageplaats beschikbaar op de ambassade in Bern op het gebied van de

Life Sciences
In het bijzonder zal de aandacht van deze stage gericht zijn op de sterke punten van Zwitserland en op de kansen van
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aldaar.
De stage zal daarom bestaan uit een analyse (deskresearch, interviews, bezoeken, etc) welke antwoord zal geven op de
volgende vragen.
1. hoe ziet het R&D-beleid er in deze sector uit, wie zijn de toonaangevende publieke en private spelers, wat zijn de cijfers
(R&D-uitgaven, opbouw van de sector, patentaanvragen, aantal samenwerkingsprojecten in EU onderzoeks-programma´s),
waar richt de sector zich op qua R&D activiteiten, wat zijn future challenges. De analyse leidt tot een modelmatige
beschrijving van het Zwitserse R&D-landschap in deze sector.
2. Hoe kan de internationale agenda van de Nederlandse topsector vertaald worden naar doelen/acties/aanpak in
Zwitserland op gebied van innovaties in de medische technologie. De is één van de topsectoren waarin Nederland wereldwijd
sterk is en waarvoor de overheid extra aandacht heeft. Zie ook www.top-sectoren.nl voor een overzicht.
Afhankelijk van de interesses en studierichting van de kandidaat kan een nadere focus worden aangebracht.
Naast de vereiste resultaten vanuit je studie, zoals een afstudeerrapport, verwachten wij als uitkomst van je stage:
een analyse waarin het Zwitserse R&D-landschap beschreven wordt
een plan van aanpak om de internationale agenda´s van de topsector daadwerkelijk uit te voeren.
Van de kandidaat wordt verwacht vooraf een duidelijk omlijnde doelstelling, actielijst en planning te maken. De resultaten
van je onderzoek verwerk je in bovengenoemde analyses en tenminste één artikel en verschillende nieuwsflitsen, die worden
geplaatst op de website en in de IA Nieuwsbrief. Daarnaast werk je mee aan de reguliere zaken op de ambassade in Bern,
zoals het beantwoorden van vragen. Je ontvangt een stagevergoeding voor levensonderhoud.
Gezocht: Wij zoeken een stagiair (M/V) met een relevante, technische studie, goede kennis van de Duitse taal, uitstekende
schrijfvaardigheid (Nederlands als moedertaal) en een hoge mate van zelfstandigheid. Daarnaast worden uiteraard goede
omgangsvormen verwacht.
Periode: vier tot zes maanden, start in overleg, uiterlijk februari 2013.
Geïnteresseerd?
Stuur dan de volgende documenten per mail naar twa@bln.nlamb.de :
 Curriculum Vitae,
 Een A4 waarin kort weergegeven je motivatie en de aard van de begeleiding vanuit je Nederlandse
onderwijsinstelling
Op basis van bovengenoemde informatie word een selectie gemaakt en wordt je als kandidaat mogelijk uitgenodigd voor
gesprek in Den Haag. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Wout van Wijngaarden, hoofd IA Bern,
Tel: 0049-30-20956-217.

