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Analyse goederenhandel (m/v/x) 

 

Referentie stagenaanbieding: 8-E4-FRNL-nl 

 

Plaats 
Brussel 

 

Diploma 

Vereisten 
• Hogeschool 
• Master 

Richting 
Student in de economie, handel of in een vergelijkbaar studiedomein 

 

Voornaamste opdrachten en taken 

Goederenhandel België - derde landen 

Analyse van de goederenstromen en de evaluatie van de douanetarieven in het kader 
van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (EU, WTO, ...) om zo de 
problematische tarieven en de opportuniteiten te identificeren voor de Belgische 
bedrijven. Als hulpmiddel bij de analyse krijg je een stappenplan en een indicatief 
model ter beschikking. Je maakt een verslag (en een presentatie ) waarin je de 
resultaten van jouw berekeningen toelicht. 

 

Stageperiode 
Ten vroegste vanaf januari 2022 

 

Stageduur 

Minimum 40 dagen 
Normaal neemt één analyse een tot drie weken in beslag. 
De duur van de stage kan dus worden verlengd door meerdere landen te analyseren. 
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Profiel 

Vereiste competenties 
• Excel: functies, formules, draaitabellen en draaigrafieken 
• Logisch en analytisch denkvermogen 
• Analytische vaardigheden, je lost problemen op basis van soms onvolledige 

gegevens 
• Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
• Autonomie 
• Motivatie 

Pluspunten 
• Belangstelling voor cijfers en statistieken 
• Basiskennis van de tweede landstaal en het Engels 

 

Werkcontext 

De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie verwerft 
kennis via economische analyses en stelt die 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. 

Onze stagecoördinatrice verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk. 

 

Contactpersonen 

Voor de stage-inhoud 
Frederick De Groote 
 02 277 61 55 

Voor de stagemodaliteiten 
Brigitte Deglas 
 02 277 80 00 

 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-stageaanvraag.docx
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/werken-bij-de-fod-economie/stages-bij-de-fod-economie
mailto:student_stage@economie.fgov.be

