
Kantoor Flanders Investment & Trade (Ambassade van België) – Den Haag 

Vacature stagiair  

Kun jij over de grenzen kijken, wil je Vlaamse bedrijven ondersteunen met hun export naar Nederland en wil je 
Vlaanderen promoten als investeringslocatie voor Nederlandse bedrijven? Dan is deze stage wat voor jou!  
 
Wat is Flanders Investment & Trade (FIT)? 
FIT is het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen binnen de Vlaamse overheid, met een dubbele 
opdracht: de bevordering van de internationalisering van Vlaamse bedrijven en het adviseren van buitenlandse 
bedrijven bij het opzetten en/of uitbreiden van hun vestiging in Vlaanderen. FIT draagt daarmee actief bij tot de 
economie en de werkgelegenheid in Vlaanderen.  
 
Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Den Haag maakt deel uit van de Vlaamse Vertegenwoordiging en 
hiermee ook van de Ambassade van België in Nederland. 
 
Functiebeschrijving 
Het mooie van deze functie is dat je de Vlaamse economie helpt, en tegelijkertijd ook de Nederlandse. In de 
praktijk ben je vooral bezig met het helpen en adviseren van succesvolle Vlaamse (MKB/KMO)bedrijven die een 
eerste of tweede stap over de grens maken. Dus daarmee is het ook goed voor de Nederlandse economie en daar 
zit de kracht; het verbinden van de economieën van de ‘Lage Landen’ zodanig dat beiden daar profijt van hebben 
in de wereld.  Hieronder vind je het takenpakket: 

• Marktonderzoek op basis van de vragen afkomstig van Vlaamse bedrijven 

• Bijwerken of opmaak van een rapport over een bepaalde economische sector 

• Beperkt marktonderzoek uitvoeren voor de voorbereiding van acties in het kader van de promotie van 
Vlaanderen als investeringslocatie 

• Aanvullen en bijwerken van het CRM contactbeheer 

• Andere taken, wanneer de noodzaak zich stelt 
 
Vereist profiel 

• Nederlands als moedertaal 

• Heldere communicatie  

• Zelfstandig kunnen werken, na de nodige coaching 

• Creatief denken en doorzetten  

• Flexibel en klantgericht zijn 

• Nauwkeurig kunnen werken, met oog voor detail  

• Uiteenlopende taken kunnen en willen vervullen, afhankelijk van de behoefte en het werk op kantoor  
 
Werkomstandigheden FIT Den Haag 

• De stagiair zal behandeld worden als een lid van het team 

• De stagiair zal dezelfde werkuren aanhouden als de andere medewerkers op kantoor. Er geldt een 38-uren 
werkweek en de dagelijkse werkuren zijn van 9:00 tot 17:06 met een half uur lunchpauze 

• De stagiair krijgt twee dagen vakantie per maand. De exacte dagen worden vastgelegd in overleg met het 
posthoofd 

• De stagiair deelt het kantoor met de andere teamleden 

• De stagiair dient voldoende verzekerd te zijn in geval van ziekte, ongeluk en schade aan derden. Er wordt voor 
de aanvang van de stage een overeenkomst afgesloten met de personeelsafdeling van het hoofdkantoor van 
FIT in Brussel 

• Deze stage is onbetaald 

• Reiskostenvergoeding, indien men reist met het openbaar vervoer of fiets  
 
Geïnteresseerd ? 
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar denhaag@fitagency.com.  

mailto:denhaag@fitagency.com

