Analyse goederenhandel (m/v/x)
Referentie stageaanbieding: 8-E4-FRNL-nl
Plaats
Brussel

Opleidingsniveau
Vereist
Hogeschool
Master

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

Opdracht en voornaamste taken
Goederenhandel België - derde landen
Analyse van de goederenstromen en hun douanetarieven in het kader van
onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (EU, WTO, ...) en Belgische
economische missies (kamers van koophandel, ...) om zo de problematisch hoge tarieven
en de opportuniteiten te identificeren voor de Belgische bedrijven. Als hulpmiddel bij de
analyse wordt u een stappenplan en een indicatief model ter beschikking gesteld.
Verwachte resultaten: presentatie van een verslag en een landenfiche waarin u wijst op de
kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten in de goederenhandel met het
geanalyseerde land.

Periode van de stage
Vanaf eind januari 2020

Duur van de stage
Minimum 40 werkdagen (5-dagenweek)

Profiel
Vereiste competenties
 Excel: functies, formules, draaitabellen en draaigrafieken
 Logisch en analytisch denkvermogen
 Analytische vaardigheden, u lost problemen op op basis van soms onvolledige
gegevens
 Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 Autonomie
 Motivatie
Troeven
 Belangstelling voor cijfers en statistieken
 Basiskennis van de tweede landstaal en het Engels

Context van het werk
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 onze website en stuur het ingevulde formulier
samen met uw cv naar &student_stage@economie.fgov.be.
Onze stagecoördinatrice verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk.

Contactpersonen
Meer info over de inhoud van de stage:
Frederick De Groote
: 02 277 61 55
Meer info over de stagemodaliteiten:
Jocelyne Lesne
: 02 277 80 00

