Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa,
Straatsburg, voorjaar 2018
Heb jij affiniteit met Europese mensenrechtenbescherming? Overweeg je een toekomst in de
diplomatie? En kijk je ernaar uit een paar maanden in het buitenland te wonen? Grijp dan deze
unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de Raad van Europa. De Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden biedt in samenwerking met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken een stageplaats aan bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland
bij de Raad van Europa te Straatsburg voor de periode van 12 februari t/m 4 mei 2018.

Het werk van de stagiair bestaat voornamelijk uit het voorbereiden en bijwonen van en het
verslagleggen over de vergaderingen van het Comité van Ministers, diens rapporteurgroepen en
vergaderingen van de Parlementaire Assemblee. Daarnaast draagt de stagiair bij aan de website en
sociale media van de PV. Bovendien heeft de Permanente Vertegenwoordiging tot taak
(internationale) gasten te ontvangen. Voor meer informatie over de Nederlandse missie in
Straatsburg zie: http://raadvaneuropa.nlvertegenwoordiging.org.
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mensenrechtenbescherming, een analytisch denkvermogen en uitstekende mondelinge en vooral
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Getalenteerde en zeer gemotiveerde derdejaars bachelor
studenten zijn ook uitgenodigd te solliciteren. De kandidaat moet een zelfstandige en tegelijkertijd
sociale en coöperatieve werkhouding hebben. Voor werkdoeleinden is het van belang dat de stagiair
vloeiend Nederlands en Engels spreekt en schrijft. Beheersing van de Franse taal strekt (sterk) tot
aanbeveling. Voor de stagiair is in een appartement in hartje Straatsburg voorzien. De huurkosten
voor deze woning worden verdeeld tussen student, faculteit en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (middels een pensionvergoeding). Het Ministerie biedt tevens een stagevergoeding en de
student kan bovendien een beurs aanvragen bij het Schermersfonds van het Leids Universiteitsfonds
(LUF).

Heb je interesse in deze stage en ben je beschikbaar in bovengenoemde periode? Stuur dan uiterlijk
vrijdag 6 oktober 2017 23.59 uur een email met motivatiebrief, cv en officiële cijferlijst naar dr. J.
Mačkić: j.mackic@law.leidenuniv.nl. Sollicitatiegesprekken zullen zo snel mogelijk na de deadline
plaatsvinden (mogelijk in het Engels), waarna op korte termijn een selectie gemaakt zal worden.

