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STAGIAIR BELANGENBEHARTIGING GEZOCHT  

VOOR HET EU KANTOOR IN BRUSSEL  
 

VAN DAMEN SHIPYARDS  
EN BRANCHE ORGANISATIE NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY  

 

 
 

 Heb jij zin om een paar maanden in Brussel te wonen en werken? 
 

 Ben je leergierig, niet verlegen om een praatje en neem je graag zelf het initiatief? 
 

 Studeer je politicologie, internationale betrekkingen, Europees recht, Europese studies of een 
andere EU gerelateerde studie aan een Nederlandse Universiteit? 

 
 Heb je tijdens je studie kennis opgedaan over de werking van de EU en ben je nieuwsgierig hoe 

de EU in de praktijk functioneert? 
 

 Wil je leren hoe je de belangen behartigt van Nederlands grootste scheepsbouwer en van de 
Nederlandse scheepsbouwsector? 

 
 Beheers je tenminste de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift? 

 
 

Heb jij al deze vragen met  

YES!  
beantwoord? 

Twijfel dan niet langer en solliciteer z.s.m. voor deze stageplek! 
 
 

Stuur je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk naar: 
Harriët Slager via harriet.slager@damen.com 
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Wat bieden wij jou?  
 

 Een unieke leerervaring waarbij je als stagiair waar mogelijk volwaardig meedraait 
 

 De kans om een internationaal netwerk op te bouwen in Brussel 
 

 De mogelijkheid om maritieme bedrijven in Nederland te bezoeken 
 

 Uitstekende stagebegeleiding  
 

 Een degelijke stage vergoeding 
 

 
Praktische informatie 
 

Duur van de stage: In overleg tussen de 5 en 6 maanden  
Vragen : Neem voor alle vragen en aanvullende informatie telefonisch contact op met 

Harriët Slager via 0032 4 86 13 08 27 of via harriet.slager@damen.com  
Aanvang stage:  Zo spoedig mogelijk 
 
 
Wie zijn wij? 
De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards Group en brancheorganisatie Netherlands Maritime 
Technology hebben gezamenlijk een EU kantoor in het hart van de Europese wijk in Brussel. Harriët 
Slager is de vaste vertegenwoordiger van dit kantoor.  
 
Branche organisatie NMT verbindt, versterkt en vertegenwoordigt de maritieme maakindustrie van 
Nederland. Damen Shipyards bouwt, repareert en onderhoudt schepen voor klanten over de hele 
wereld.  Het EU kantoor is gevestigd in hetzelfde gebouw als onze Europese associatie voor 
scheepswerven en maritieme toeleveranciers SEA Europe.  
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