Allround stagiair(e) SER Noord-Nederland gezocht
SER Noord-Nederland is op zoek naar een enthousiaste, gedreven en nieuwsgierige stagiair(e) die
vanaf maandag 5 februari 2018 gedurende een periode van 5 maanden zich inzet als junior
beleidsmedewerker en ondersteuning biedt aan de dagelijkse uitvoering.
De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk
adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de noordelijke overheden over
sociaaleconomische onderwerpen. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers en een aantal onafhankelijke deskundigen. De adviezen van SER Noord-Nederland
worden opgesteld door de volgende adviescommissies: Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening,
Innovatie, Arbeidsmarkt & Scholing of Mondialisering van de Economie en mogelijke ad hoc
commissies. De dagelijkse werkzaamheden van SER Noord-Nederland worden uitgevoerd door het
secretariaat, bestaande uit de algemeen secretaris, de managementassistente en de stagiair(e).

Jouw rol binnen SER Noord-Nederland
Een stagiair(e) bij SER Noord-Nederland doet onder leiding van de algemeen secretaris zelfstandig
onderzoek ten behoeve van verschillende adviestrajecten, bereidt gezamenlijk de adviescommissievergaderingen voor en organiseert bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast ondersteunt de
stagiair(e) de algemeen secretaris bij zijn werkzaamheden en draait hij/zij mee in het secretariaat van
de SER Noord-Nederland. De stagiair(e) wordt nadrukkelijk uitgenodigd om ook met eigen ideeën en
invulling van de stageplek te komen. De stagiair(e) voert de stage uit onder de begeleiding van de
algemeen secretaris.

Vereisten
Wij zoeken een nieuwsgierige stagiair(e) die begin februari 2018 kan starten en voldoet aan de
volgende wensen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een HBO of WO-opleiding volgt;
affiniteit en/of ervaring heeft met sociaaleconomische thema’s;
bij voorkeur fulltime beschikbaar is;
voor een periode van minimaal 5 maanden beschikbaar is;
ondernemend en zelfstandig is;
analytisch sterk onderlegd is;
goed met mensen kan omgaan en representatief is;
sterk in communicatie (schriftelijk en mondeling) is;
beschikt over een sterk organisatievermogen.

Solliciteren
Belangstelling voor deze stageplek? Stuur dan je sollicitatie (een CV met een korte motivatie) vóór
vrijdag 12 januari 2018 naar info@sernoordnederland.nl t.a.v. Herman Bloupot, algemeen secretaris.
Voor meer informatie kun je mailen naar info@sernoordnederland.nl of bellen naar 050 - 526 71 92.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 17 januari.
Voor de stage is een vergoeding beschikbaar.

