
Stagiair bij Europees Parlementslid Anneleen Van 

Bossuyt 
 

Je bent in dienst van Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt en staat haar bij in de 

inhoudelijke voorbereiding van de dossiers. Je werkt vanuit het Europees Parlement te Brussel en 

eventueel occasioneel vanuit Straatsburg. Je stage duurt drie minimaal drie maanden.  

 

Functie en verantwoordelijkheden  

Je ontwikkelt jou tot expert in de beleidsdomeinen die binnen de IMCO en ITRE-commissie 

behandeld worden (interne markt, consumentenbescherming; energie en innovatie). Je volgt de 

dossiers van nabij op, woont de commissievergaderingen bij alsook workshops en infomomenten die 

over de onderwerpen worden georganiseerd. Je stelt verslagen op en rapporteert op regelmatige 

tijdstippen. Occasioneel spring je ook in bij de praktische organisatie van evenementen.  

 

Profiel 

Parlement en politiek  

 Een sterke interesse in de Europese politiek en kennis over de werking van de Europese Unie 

en Europese besluitvorming. Je bent bereid om je inhoudelijk in te werken in de dossiers die 

worden behandeld in de IMCO en ITRE commissie.  

 Een sterke interesse in de politieke actualiteit en in een partijpolitieke werkomgeving geven 

jouw kandidaatstelling vanzelfsprekend extra kracht. 

 Je hebt kennis van en voeling met het gedachtegoed en de standpunten van de N-VA. 

 Je weet goed de invloed en de gevolgen in te schatten van jouw initiatieven op andere 

geledingen van de partij en mikt zo op het voortdurend ontwikkelen en bestendigen van 

relaties binnen en buiten de eigen organisatie. 

 

Vaardigheden 

 Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk vlekkeloos en uitstekend het Nederlands. Je 

beheerst ook het Engels.  

 Je hebt een vlotte pen en je slaagt er in om vlug en accuraat een scherpe analyse en 

synthese te maken van wat voor jouw doelgroep belangrijk is om weten. 

 Je bent steeds op zoek naar nieuwe, relevante beleidsinformatie en weet die ook goed te 

beheren. 

 Nauwkeurig en goed gestructureerd plannen, pro-actief detecteren en efficiënt oplossings- 

en resultaatgericht organiseren zijn jouw sterke punten. 

 Je werkt diplomatisch, integer, discreet en loyaal en levert met oog voor detail steeds 

correct werk af. 

 Stressen is niet de norm, maar wisselende en onvoorspelbare takenlijstjes en een soms al 

eens hectische werkdruk schrikken jou niet af. Je inwerken in nieuwe dossiers zie je als een 

extra uitdaging.  

 Je houdt ervan om in groepsverband te werken, maar je slaagt er tegelijk ook in om goed 

zelfstandig eigen werklijnen te trekken.  


