Ondersteuning van de coördinatiecel Handels- en
Investeringsbeleid (m/v)

Referentie stageaanbieding: 11-E4-FRNL-nl
Plaats: Brussel

Diploma:
Vereisten: Master
Richting: Student en Master met belangstelling voor internationale handel

Voornaamste opdrachten en taken:
•
•

•

•

Je onderzoekt economische gegevens, met het oog op de analyse van
de handelsrelaties van België met derde landen;
Je neemt deel aan interne en externe Belgische coördinatievergaderingen (o.a. bij de
FOD Buitenlandse Zaken) en Internationale vergaderingen (o.a. bij de Raad van de EU en
de Europese Commissie) en seminaries over internationale handel;
Je zorgt voor de follow-up van de vergaderingen en seminaries: je verspreidt de
informatie onder de betrokkenen en stelt verslagen op in nauwe samenwerking met de
stagebegeleiders;
Je draagt bij tot het uitwerken van het standpunt van de FOD Economie en het
identificeren van Belgische economische belangen in EU handelsonderhandelingen met
derde landen.

Stageduur:
Minimum 60 dagen (5 dagen/week)

Stageperiode
1 stagiair voor de periode februari – juli 2019
Deadline voor kandidatuur: 31 december 2018

Profiel
Vereiste competenties:
• Je beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands, Frans en
Engels
• Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden. Je kunt bovendien goed teksten
samenvatten en beknopt de essentie weergeven in een verslag van vergaderingen die je
bijwoont.
• Uitstekende presentatie- en communicatievaardigheden
• Je weet economische gegevens (gegevens van handelsrelaties), tabellen en grafieken
nauwkeurig te begrijpen en te analyseren
Pluspunten:
• Opleiding internationale handel

•

Degelijke kennis van de werking van de Belgische economie, de Europese instellingen
en/of de WTO

Werkcontext:
“De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie verwerft kennis via
economische analyses en stelt deze kennis ter beschikking van het beleid en andere
stakeholders, in het bijzonder op het vlak van het prijsverloop, de economische sectoren en de
competitiviteit van de Belgische economie. De algemene directie verdedigt daarnaast de
belangen van de Belgische economie en haar economische operatoren op Europees en
internationaal vlak.”

Je stageaanvraag indienen
Download het inschrijvingsformulier op de website, en stuur het ingevulde formulier samen
met je cv op naar &student_stage@economie.fgov.be.
De stagecoördinatrice verwerkt je aanvraag zo snel mogelijk.

Contactpersonen:
Voor de stage-inhoud:
Mevr. Julie Lamsens
: 02 277 87 07
Voor de stagemodaliteiten:
Mevr. Jocelyne Lesne
: 02 277 80 00

