WERKERVARING BIJ HET DEPARTEMENT BUITENLANDSE
ZAKEN, DIENST CONTROLE STRATEGISCHE GOEDEREN
(M/V)
Beleidsdomein:
Standplaats:

internationaal Vlaanderen – dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

SITUERING
Het Departement Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het
staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft
daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en
internationale organisaties.
Het Departement is meer bepaald belast met:
• het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
• de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van
internationale verdragen;
• het internationale en Europese handelsbeleid;
• de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika;
• de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen
vanuit Vlaanderen.
De Dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) is het aanspreekpunt voor de controle op alle in-, uit- en
doorvoer en overbrenging van strategische goederen: defensiegerelateerde producten, ander voor militair
gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en
producten en technologie voor tweeërlei gebruik (“dual-use producten”).
De dienst Controle Strategische Goederen situeert zich binnen de afdeling Mondiale Uitdagingen bij het
Departement Buitenlandse Zaken
Voor meer informatie over de dienst Controle Strategische Goederen:
http://www.vlaanderen.be/int/controle-strategische-goederen

AANBOD
De dienst Controle Strategische Goederen biedt voltijdse werkervaringen aan voor drie maanden, voor de
periode tussen september 2017 en juni 2018, voor master(-na-master) studenten in het kader van een stage
of voor pas afgestudeerden.
De werkervaring is onbezoldigd. Het woon-werkverkeer binnen België met het openbaar vervoer wordt
terugbetaald.
Voor studenten in het kader van een stage erkend door een onderwijsinstelling:
- Een vrije stage via een stageovereenkomst van de onderwijsinstelling.
- Een stage waarvan de aard en termijn voorzien zijn in het opleidingsprogramma van de
onderwijsinstelling.
De onderwijsinstelling neemt in dit geval de verzekering van de studenten op zich.
Voor pas afgestudeerden in het kader van een werkervaring als bevoorrechte getuige:
- De verzekering wordt gedekt door het Departement Buitenlandse Zaken.
Bij de aanvang van de werkervaring ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke
informatie.

TAKENPAKKET
Via een professionele begeleiding lever je een inhoudelijk kwalitatieve bijdrage aan de werkzaamheden
van de dienst Controle Strategische Goederen. Deze bijdrage wordt beschouwd als een essentieel element
in de controle op de internationale handel in strategische goederen.
1.

Opmaken en aanleveren van landenanalyses.
Een dergelijke landenanalyse dient als basis voor de behandeling en advisering van aanvragen tot
in-, uit- en doorvoer van defensiegerelateerde goederen
• Verzamelen en verwerken van gegevens;
• Analyse van deze gegevens;
• Vaststellingen en bevindingen verwoorden in een goed onderbouwde en objectieve
landenanalyse, op basis van het sjabloon zoals aangeleverd door de dienst.

2.

Behandelen van aanvragen tot in-, uit- en doorvoer van defensiegerelateerde goederen.
Deze dossierbehandeling wordt afhankelijk gesteld van de vooruitgang en kennis van de stagiair
inzake deze materie.
• Onderzoeken of de aanvraag voldoet aan de reglementering;
• Controleren of geen specifieke sanctieregimes werden overtreden;
• Binnenkomende aanvragen toetsen aan procedures, vastgelegde beleidsopties;
• Alle relevante elementen uit het dossier toetsen, analyseren en interpreteren aan de hand
voor de dienst beschikbare informatiebronnen ;
• genuanceerde argumentatie opstellen;
• Dossiergegevens toetsen aan relevante Europese en internationale vergelijkbare dossiers en
de beschikbaar zijnde externe databanken;
• Integreren van de verschillende dossierelementen en deelanalyses in één concluderend advies;
• Uitwerken van een voorstel van beslissing.

3.

Deelname aan en opmaak van verslagen van vergaderingen die betrekking hebben op controle
van de handel in defensiegerelateerde goederen.

4.

Waar nodig bijstand verlenen aan de beleidsmedewerker inzake de opvolging van Europese en
internationale exportcontrolemechanismen, meer bepaald bijstand inzake inhoudelijke
voorbereiding, overleg en coördinatie.

PROFIEL
Je hebt een masterdiploma of je zit in de laatste rechte lijn om een masterdiploma te behalen.
Aantoonbare basiskennis van de werking van de Europese en internationale instellingen, alsook van de
internationale geopolitiek is een noodzakelijke voorwaarde.
Masterproef over strategische goederen is een bijkomende troef.
Zeer goede kennis van het Nederlands; Goede kennis van het Frans en het Engels.

KANDIDATUREN
Interesse? Verstuur je motivatiebrief met uitgebreid CV via e-mail naar soen.janssen@vlaanderen.be.
Gelieve in je motivatiebrief duidelijk aan te geven voor welke periode je beschikbaar bent.

Gesprek:
Kandidaten die in aanmerking komen voor de werkervaring zullen uitgenodigd worden voor een intake.
Tijdens het gesprek wordt gepeild naar kennis over en interesse in strategische goederen en geopoltieke
verhoudingen op het vlak van vrede en veiligheid, alsook naar de motivatie voor de werkervaring.

MEER INHOUDELIJKE INFORMATIE?
Voor meer informatie over de inhoud van de werkervaring, kan je contact opnemen met:
Michael Peeters
Directeur Dienst Controle Strategische Goederen
Tel: 0499/58.99.34.
Michael.peeters@vlaanderen.be

