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STAGIAIR [M/V] 
voor 36 uur per week (fulltime) 

Vacaturenummer: ACINT 3 -2018. 

 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

"CLINGENDAEL" 

 
Instituut Clingendael is een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van de internationale 

betrekkingen. In een constant veranderende wereld opereert Clingendael als denktank en als 

diplomatieke academie om internationale politieke en sociale ontwikkelingen te identificeren en te 

duiden ten behoeve van de overheid, opdrachtgevers en het grote publiek. 

 

Bij de Clingendael Academy, de afdeling die zich bezighoudt met het ontwikkelen en geven van 

cursussen en trainingen voor diplomaten en andere professionals die internationaal werken, is vanaf   

begin september 2018 een stageplaats beschikbaar. De stageperiode duurt in principe vier maanden. 

 

Wij zoeken een ambitieuze student bij voorkeur in de afrondende fase van de Masteropleiding. 

 

Inhoud van de functie: 

 Meehelpen met de organisatie (qua logistiek en inhoud) van professionele opleidingen in 

internationale betrekkingen  

 Meehelpen met de organisatie van skills-training werkshops  

 Een rol spelen bij de begeleiding van (internationale) groepen 

 Contact houden met sprekers en trainers die voor de trainingen zorgen  

 Ontwikkelen van nieuwe groepsopdrachten en training sessies 

 De kans krijgen om training sessie(s) of groepsopdrachten zelf te geven/begeleiden 

 Organiseren van en attenderen werkbezoeken met de groepen (ook in Brussels) 

 Inhoudelijk voorbereiden van de opleidingen  

 Schrijven van stukjes voor de website en nieuwsbrief over de opleidingen (aankondiging training, 

verslag, etc.) 

 Meehelpen met projectmanagement taken (voorbereiden van trainingen en rapporteren) 
 

Functie-eisen: 

 In de laatste fase van een relevante studierichting (politicologie, bestuurskunde, internationale 

betrekkingen, Europese studies, internationale recht, internationale veiligheid etc.) 

 Grondige kennis van (een deelgebied) van de Internationale Betrekkingen 

 Interesse in trainingsactiviteiten (ervaring als trainer of de ambitie om trainer te worden is een pré) 

 Uitstekende organisatorische vaardigheden  

 Uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen; interculturele sensitiviteit 

 ‘Hands on’ mentaliteit 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  (Frans is een pre)  

 Flexibele instelling 

 

Stagevergoeding: 

De stagevergoeding bedraagt €300,00 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. 

  

Inlichtingen     

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij mw. Marianne Ducasse-Rogier, senior training and 

research fellow, Clingendael Academy, telefoonnummer  070-3746692. Voor vragen over de 

procedure of de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mw. Tamira Stone, Advisor P&O, 

telefoonnummer 070-3746632. 
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Deze stage is alleen bestemd voor studenten in de eindfase van bovengenoemde studies en niet voor 

reeds afgestudeerden. 

 

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae uiterlijk 5  

juli 2018 richten aan hr@clingendael.nl. Vermeld duidelijk in zowel je sollicitatiebrief als in het 

onderwerp van je mail het vacaturenummer: ACINT 3 -2018. 
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