Duitsland Instituut

Stage Duitslanddesk
De Duitslanddesk (studereninduitsland.nl) is sinds 2013 het centrale
aanspreekpunt in Nederland voor informatie over studeren in Duitsland. De Desk
informeert studenten, onderzoekers, onderwijsinstellingen en scholieren actief
over studiemogelijkheden in Duitsland, praktische zaken, speciale programma’s
en studiebeurzen. De Duitslanddesk is een initiatief van het ministerie van OCW
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de DAAD (Deutsche Akademische
Austauschdienst). De Duitslanddesk heeft regelmatig stageplekken beschikbaar
voor studenten (HBO/WO) met interesse voor Duitsland en Duits-Nederlandse
samenwerking. Bij de Desk werken meerdere staﬂeden van het Duitsland Instituut
Amsterdam.

Actuele stageplekken
Momenteel zijn wij op zoek naar stagiaires vanaf augustus/september 2018:
Algemene stage Duitslanddesk
Je krijgt te maken met de volgende taken:
Individuele voorlichting aan onze doelgroep bij evenementen en
schoolbezoeken
Organiseren van voorlichtingsevenementen zoals workshops en taalcursussen
Schrijven van teksten voor de website studereninduitsland.nl
Verzamelen van content voor sociale media
Helpen beheren van het beursprogramma (DIA-Stipendium)
Coördinatie van onze studentenambassadeurs
Onderzoekswerkzaamheden op het gebied van het Nederlandse en Duitse
hoger onderwijs (mogelijk in het kader van een afstudeerproject)
Wij bieden:
Werkervaring binnen een enthousiast team met een sterke hands-on
mentaliteit
Nieuwe kennis van Duitsland en de Duits-Nederlandse betrekkingen
De mogelijkheid tot het opbouwen van een uitgebreid netwerk
Veel ruimte voor eigen initiatieven en onderzoek
Een vergoeding: 250,00 euro per maand (bij 5 dagen per week)
Werktijden en -dagen in overleg; je hebt in ieder geval één dag per maand
verlof en krijgt voor studieverplichtingen uiteraard ook verlof.
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Proﬁel van kandidaten:
Je hebt belangstelling voor studeren in Duitsland en Duitsland in het
algemeen
Je hebt Nederlands als moedertaal (of equivalent) en goede
schrijfvaardigheid
Je hebt een goede kennis van de Duitse taal: leesvaardigheid goed,
goede spreekvaardigheid Duits is een pre
Je bent praktisch, ﬂexibel en nauwkeurig, sociaal vaardig en communicatief
sterk
Je volgt een relevante studie en bent nog niet afgestudeerd
Je bent minimaal vier maanden voor minimaal drie dagen per week
beschikbaar
Onderzoeksstage Duitslanddesk
Je krijgt de mogelijkheid bij het Duitsland Instituut Amsterdam een
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren (voor bijvoorbeeld een masterscriptie)
dat te maken heeft met studentenmobiliteit en/of samenwerking tussen
onderwijsinstellingen in Duitsland en Nederland. Je krijgt de mogelijkheid naar
verschillende locaties in Nederland en Duitsland te reizen en gebruik te maken
van het uitgebreide informatiecentrum van het Duitsland Instituut. In overleg ben
je daarnaast eventueel bezig met onderstaande algemene werkzaamheden voor
de Duitslanddesk.
Word jij onze nieuwe stagiair? Stuur ons jouw motivatiebrief per e-mail inclusief
cv.
E-mail: duitslanddesk-dia@uva.nl
Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/stage-duitslanddesk

