Stagiair(e) bij de Nederlandse ambassade te
Berlijn – Afdeling Infrastructuur en Milieu (IenM)
De afdeling Infrastructuur en Milieu (IenM) van de Nederlandse ambassade in Berlijn is op zoek
naar een ondernemende stagiair(e) met een brede interesse voor ontwikkelingen op
Infrastructuur- en Milieudossiers in Duitsland.
Functieomschrijving
De afdeling houdt zich bezig met alle onderdelen van het takenpakket van het ministerie van
IenM: Bereikbaarheid, Ruimte, Water en Milieu. Doordat de afdeling relatief klein is kunnen de
werkzaamheden erg uiteen lopen. Het is daarom van belang dat je snel kunt schakelen en dat je
affiniteit hebt met zowel organisatorische werkzaamheden als inhoudelijke vraagstukken. De
nadruk van de werkzaamheden ligt echter vooral op het verbinden van verschillende Nederlandse
en Duitse partijen, bijvoorbeeld overheden, bedrijven, universiteiten en vakorganisaties. Op de
ambassade ben je de spin in het web die de juiste schakels met elkaar verbindt. Als stagiair(e)
speel je ook een actieve rol bij de ondersteuning van bewindspersonen, Kamerleden of collega’s
van het ministerie van IenM wanneer deze een bezoek brengen aan Duitsland.
Het regeringsbeleid, en in lijn daarmee ook het meerjarenplan van de ambassade, legt veel
nadruk op het ontwikkelen van de Nederlandse Topsectoren. Er wordt van je verwacht actief
mee te denken over de inzet en de strategie van de afdeling op het gebied van de topsectoren
Water en Logistiek. Ook grensoverschrijdend spoor en duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen zijn actuele dossiers. Activiteiten die je hiervoor zult uitvoeren kunnen in overleg
worden vastgesteld.
Taken en werkwijze
De stagiair(e) verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve de IenM afdeling op de
Nederlandse ambassade in Berlijn. Deze kunnen bestaan uit:
- het beantwoorden van vragen uit het ministerie van IenM;
- voorbereiding, ondersteuning, begeleiding van belangrijk Nederlands bezoek aan Duitsland op
het gebied van IenM;
- bijwonen en terugkoppeling Duitse briefings Transportraad en Milieuraad;
- uitzoeken en volgen van bepaalde Duitse, en Duits-Nederlandse dossiers;
- het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk in Duitsland (en Nederland);
- bijwonen vergaderingen externe partijen;
- schrijven van artikelen voor de nieuwsbrief.
Functie eisen
- snel begrip van grote lijnen uit dossiers;
- handigheid met het vinden van informatie;
- voldoende kennis van de Duitse taal;
- flexibele en proactieve instelling en gemakkelijk in de omgang;
- affiniteit met Duitsland en een internationale werkomgeving.

Functie met EU-Aspecten
Ja
Stage periode
Van 01/03/2014 tot 01/09/2014 (enige flexibiliteit met de startdatum).
Organisatie
Als stagiair(e) op de afdeling werk je voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder het
dak van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Organisatie onderdeel
Afdeling Infrastructuur en Milieu, op de Nederlandse ambassade te Berlijn.
Organisatie omschrijving
De Afdeling Infrastructuur en Milieu van de Nederlandse Ambassade heeft als hoofdtaak het bij
de Duitse overheid, Duitse bedrijfsleven en NGO's behartigen van de Nederlandse belangen op
het gebied van transport, infrastructuur, water(management) en milieu.
Relevante beleidsontwikkelingen op zowel federaal als deelstaten niveau worden gevolgd.
Geadviseerd wordt m.b.t. innovatieve en strategische concepten die kunnen bijdragen aan een
versterking van het Nederlandse beleid en de Nederlandse concurrentiepositie.
Solliciteren
Bel, of mail je Curriculum Vitae met begeleidende brief naar:
Koos Wieriks
Hoofd Afd. Infrastructuur en Milieu
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Klosterstraße 50
10179 Berlin
Tel.: +49 30 20956327 of +49 1722 500 556
koos.wieriks@minbuza.nl
Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie
naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

