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Het MEDEA-Instituut is een Europees onderzoekscentrum die vertrouwensbanden, samenwerking en wederzijds
begrip poogt te bevorderen tussen landen van de Europese Unie en hun Arabische buren.
Via de website, publicatie en conferenties werkt MEDEA mee aan het bevorderen van interculturele dialoog.
MEDEA ondersteunt een project rond burgerparticipatie in het Middellandse Zeegebied: "L'Assemblée des Citoyens
et Citoyennes de la Méditerranée". Daarnaast coördineert MEDEA het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh
Stichting. Dit is een netwerk dat interculturele dialoog promoot in de 43 landen van Europa en het Middellands
Zeegebied.
Voorgestelde taken voor de stagiair:
•
•
•
•
•
•

Analyses, artikels en persoverzichten schrijven over thema’s gelinkt aan de Euro-Arabische relaties en
de ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Het team ondersteunen bij het organiseren van evenementen, conferenties, lezingen, etc.
Het team ondersteunen bij het uitvoeren van de taken ihkv de coördinatie van het Belgisch Netwerk
van de Anna Lindh Stichting
Het team ondersteunen van het project “(Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerannée)
Vertalingen van het Frans/Engels naar het Nederlands
Het team ondersteunen bij de communicatie via de websites en sociale media.

Profiel:
•
•
•
•

Nederlands als moedertaal, uitstekende kennis van het Frans en het Engels
Interesse voor en kennis over het Midden-Oosten, Euro-Arabische relaties
Vlot kunnen werken met de computer, websites updaten, lay-out van teksten verzorgen, etc
Competenties: analytisch denkvermogen, organisatietalent, communicatieve vaardigheden in 3 talen,
vlotte pen, voornaam voorkomen.

Voorwaarden om te solliciteren voor deze stageplaats:
* Stage lopen ihkv een opleiding.
* Een minimumduur van 3 maand (te beginnen rond eind april indien mogelijk, overeen te komen).
* Een CV en een motivatiebrief sturen naar Mevrouw Marjon Goetinck: m.goetinck(at)medea.be.
Dit gaat om een niet-betaalde stage, enkel het openbaar vervoer kan terugbetaald worden.
Voor meer informatie: m.goetinck(at)medea.be of 02 231 13 00.

