
Stage bij de Nederlandse ambassade in Kopenhagen 
 
De afdeling agrifood op de Nederlandse ambassade in Kopenhagen is per 1 maart 2017 op zoek naar 
een fulltime stagiair(e) voor 6 maanden 
  
Werkomgeving 
De ambassade bestaat uit 12 stafleden en 2 stagiair(e)s. De taken van deze ambassade zijn divers, 
dynamisch en vaak ad-hoc. Het werk wordt zoveel mogelijk in samenwerking met het hele team opgepakt.  
  
De stagiair(e) wordt begeleid en aangestuurd door senior beleidsmedewerker mevrouw Renske Nijland.  
  
Stageomschrijving  
Als stagiair(e) op de afdeling agrifood ondersteun je de landbouwassistent in Kopenhagen. Deze werkt 
voor zowel Denemarken, Noorwegen als Zweden. Je volgt het nieuws uit de Scandinavische kranten op 
dit gebied en schrijft hierover stukken zowel voor Den Haag als voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
Daarnaast help je bij het beantwoorden van handelsvragen en het mede-organiseren van evenementen. 
Ook het bijhouden van een website behoort tot de vaste taken. De inhoudelijke invulling van je stage is 
mede afhankelijk van je eigen interesses en ambities.  
  
Profiel van de stagiair(e)  

• Je volgt een universitaire opleiding en zit bij voorkeur in de laatste fase van je bachelor of volgt 
een masteropleiding 

• Je hebt kennis van een Scandinavische taal, je kunt kranten lezen en begrijpen 
• Je hebt interesse in handelsondersteuning en internationale betrekkingen 
• Je beschikt over goede schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels 
• Je hebt maatschappelijke belangstelling  

 
Wat bieden wij? 
Een interessante stage die een unieke inkijk geeft in de dagelijkse werkzaamheden van een ambassade in 
een EU-lidstaat. Je wordt actief betrokken bij de werkzaamheden van de landbouwassistent en hebt 
afwisselende werkzaamheden, afhankelijk van wat er speelt, met ruimte voor eigen invulling. Ook krijg je 
inzicht in de processen van de EU gezien vanaf de afdeling agrifood. 
  
Voorwaarden en vergoedingen 
https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/stages-bij-buitenlandse-zaken  
  
Meer weten en/of solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze stageplaats, stuur dan uiterlijk donderdag 7 december je motivatiebrief met 
CV naar kop-lnv@minbuza.nl. De week erna zullen met enkele geselecteerde kandidaten gesprekken 
plaatsvinden via Skype. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen via kop-lnv@minbuza.nl of 
via +45 33 70 72 37.  
 


