
Considera* zoekt vanaf 1 februari 2021 twee Public Affairs-stagiair(e)s om ons team voor 5 of 6 maanden te 
versterken. Wil jij meedraaien in een uniek Public Affairs team en onze consultants ondersteunen bij 
projecten voor grote na*onale en interna*onale bedrijven, o.a. over digitale technologie, nieuwe media en 
internet? Dan is deze stage iets voor jou! 

Over Considera* 
Al ruim 15 jaar is Considera2 een begrip als juridisch en public affairs adviesbureau. Waar de digitale 
technologie en data blij= innoveren, ondersteunen wij onze klanten om dit maatschappelijk verantwoord te 
doen. Denk aan na2onale en interna2onale opererende bedrijven als (tech) scale-ups, media en mobiliteit. Ook 
zijn we uitgeroepen tot Best Workplace door Great Place to work. En daar zijn we trots op als FD Gazelle. 

Je komt te werken binnen de prak2jk Public Affairs, in een team van 10 collega’s. Vanachter onze keukentafels 
en thuis-bureaus – maar hopelijk gauw weer op onze kantoren in Amsterdam (hoofdkantoor) en Den Haag -  
werken we hard samen om al2jd de beste kwaliteit te leveren. Iedereen staat in ons team gelijk, of je nu als 
stagiair, junior, medior of senior werkt. Tijdens je stage word je intensief begeleid door een ervaren 
consultant. Onze sfeer is informeel, open en laagdrempelig, dus je zult je snel thuis voelen in ons jonge, 
ambi2euze team.  

Func*eomschrijving 
Je volgt de laatste Haagse poli2eke ontwikkelingen. Voor je collega’s zoek je alvast uit welke belangrijke 
debaUen deze maand gaan plaatsvinden en aUendeert hen op eventuele wijzigingen in de parlementaire 
agenda. Je houdt de besluitvorming in de Tweede Kamer bij en voorziet het team van de belangrijkste 
aanknopingspunten in beleidsbrieven en debaUen. Ter voorbereiding op afspraken breng je de achtergronden 
van stakeholders en issues in kaart, en je werkt aan klantgerichte monitoringrapportages. Zo leer je als 
stagiair(e) Public Affairs bij Considera2 in een paar maanden wat het PA-vak inhoudt.  Je werkt onder 
begeleiding van de consultants, maar je hebt ook een sterke eigen verantwoordelijkheid. Ini2a2ef nemen wordt 
zeker gewaardeerd! 

Door op diverse inhoudelijke dossiers ontwikkelingen in kaart te brengen, zorg je ervoor dat je binnen korte 2jd 
echt de diepte in gaat. Zo voorzie je onze consultants en klanten van alle relevante informa2e. Als je eenmaal 
de basis onder de knie hebt, kan je steeds zelfstandiger de informa2evoorziening voor onze klanten en 
consultants opstellen. Aan het eind van je stage heb je alle kennis in huis om als expert mee te praten over de 
(poli2eke) ontwikkelingen op thema’s als digitalisering en de regulering van online plaZorms.  

Wat vragen wij? 
• Je volgt een relevante universitaire opleiding, zoals Bestuurskunde, Rechten, 

Communica2ewetenschappen of Poli2cologie. Maar het belangrijkste is dat je kennis en interesse hebt 
van poli2ek, openbaar bestuur en besluitvormingsprocessen in Den Haag en Brussel.  

• Je hebt interesse in de ontwikkelingen in het digitale domein en de maatschappelijke en poli2eke 
impact van innova2es.  

• Je volgt maatschappelijke en poli2eke ontwikkelingen op de voet, en/of bent zelf ac2ef betrokken bij 
een poli2eke par2j en/of vereniging.  

• Je kunt je snel in nieuwe ontwikkelingen verdiepen en bent in staat verschillende taken tegelijk 
zorgvuldig uit te voeren.  

• Je hebt goede communica2eve vaardigheden, zowel in Nederlands als Engels.  

• Je bent proac2ef en ini2a2efrijk en kunt zowel in een team als zelfstandig func2oneren.  

• Je bent enthousiast en wilt graag leren.  

• Je bent full2me beschikbaar voor 40u per week.  

Interesse? 
Enthousiast geworden na het lezen van onze vacature? Mail dan je cv met korte mo2va2e (in het Nederlands) 
en beschikbaarheid voor 20 november 2020 naar Marlou Dimmendaal (dimmendaal@considera2.com). 

mailto:dimmendaal@considerati.com


Acankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen we sollicita2egesprekken inplannen via 
videocall of fysiek op kantoor in Amsterdam als de situa2e dat toelaat.  

Considera2 biedt een marktconforme stagevergoeding, acankelijk van de duur en de intensiteit van de stage. 
Eventuele reiskosten worden vergoed. 

  

Acquisi'e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


