Stage Public Affairs
Vereniging Energie-Nederland
De uitdaging
Heb je interesse in de (Europese) politiek en de energiesector? Als stagiair(e)
Public Affairs bij Energie-Nederland volg je de energiemarkt en ontwikkelingen
in Den Haag op de voet. Je werkt nauw samen met de Public Affairs Manager
waardoor je alle facetten van politieke belangenbehartiging voor de
energiesector leert kennen. Dit maakt het een zeer veelzijdige en leerzame
stage.

Over Energie-Nederland
Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die elektriciteit, gas
en warmte produceren, leveren en verhandelen en alle dienstverlening
daaromheen. Energie-Nederland behartigt belangen op het brede vlak van de
energievoorziening, van het (duurzaam) opwekken en handel in energie tot aan
de levering aan de consument en bedrijven. Wij zijn dé partner van overheid en
samenleving om de verduurzaming verder vorm te geven. Energie-Nederland
gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; wij
zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord.

Taken en verantwoordelijkheden
Als PA-stagiair(e) lever je een ondersteunende én inhoudelijke bijdrage aan
Energie-Nederland. Samen met de Public Affairs Manager werk je aan de
politieke belangenbehartiging van onze leden. Je werkzaamheden zijn divers en
bestaan onder andere uit:
• Ondersteunen van de Public Affairs Manager
• Bijhouden van de politieke agenda
• Algemeen ondersteunende werkzaamheden bij o.a. gesprekken met
Kamerleden, voorbereiden werkbezoeken, opzetten kennissessies
• Bijwonen en notuleren van de PA-bijeenkomsten met onze leden

Dit breng je mee:
•
•
•

Je volgt een relevante opleiding op HBO/WO niveau
Affiniteit met (Europese) politiek
Affiniteit met de energietransitie en klimaatmaatregelen
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•
•
•

Je bent sensitief en hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen
Je bent in staat zelfstandig te werken en voelt je comfortabel in een
dynamische omgeving die nooit stil staat
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend

Stagevoorwaarden
•
•
•
•
•

Je loopt stage vanuit ons kantoor in Den Haag, maar krijgt ook de
mogelijkheid om vanuit huis te werken
Duur van de stage is 6 maanden, startdatum flexibel
32-40 uur per week
Stagevergoeding van €450 per maand (obv 40 uur)
Indien je niet in het bezit bent van een studenten OV-kaart worden jouw
reiskosten vergoed

Solliciteren
Enthousiast geworden over deze stage? Stuur je vragen of sollicitatie dan naar
Marieke Visser, Manager Public Affairs via mvisser@energie-nederland.nl
of 06-10951437.
Den Haag
Oktober 2021
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