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Vacature 

 
 
 
 

Ga jij op het puntje van je stoel zitten van thema’s als internationale handel, integriteit, responsible 
business conduct, een gelijk speelveld en duurzaamheid? Ben jij benieuwd naar hoe internationale 
beleidsontwikkeling vorm krijgt en naar de rol van het internationale bedrijfsleven bij het aangaan 
van maatschappelijke uitdagingen? En zoek jij een dynamische, uitdagende stage?  
 
 

ICC Nederland, onderdeel van ICC The world business organization, zoekt  
voor de periode september 2021 – januari 2022 een enthousiaste 

 

Stagiair Beleid m/v (full time). 
 

ICC Nederland is onderdeel van ICC The world business organization, de grootste 
ondernemersorganisatie ter wereld, met hoofdkantoor in Parijs. ICC, dat dit jaar honderd jaar 
bestaat, zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen en eerlijke concurrentie. 
Namens een netwerk van ledenbedrijven afkomstig uit 130 landen is ICC gesprekspartner van 
internationale organisaties zoals de VN, WTO, G20 en van nationale overheden. Ondernemers over 
de hele wereld gebruiken ICC richtlijnen en standaarden. ICC’s International Court of Arbitration is 
het grootste instituut voor internationale commerciële geschillenbeslechting. 
 
ICC heeft in 90 landen een nationaal kantoor, waaronder ICC Nederland, dat opereert op het snijvlak 
van publiek en privaat. Een dynamisch kantoor dat continue in contact staat met leden (bedrijven), 
het hoofdkantoor in Parijs en tal van stakeholders, nationaal en internationaal, waaronder 
overheidsorganisaties. ICC Nederland coördineert de Nederlandse beleidsagenda, betrekt en 
informeert haar leden, draagt actief standpunten uit en organiseert internationale conferenties en 
seminars. Ook is zij initiatiefnemer van de Week van de Integriteit. ICC Nederland viert in 2021 haar 
honderdjarig bestaan. 
 
Jouw stage 
Ter versterking van ons team in Den Haag zoeken wij een maatschappelijk geïnteresseerde en 
gedreven student Rechten, Economie, Internationale betrekkingen, Bestuurskunde (of vergelijkbaar) 
die zich in de laatste fase van zijn / haar studie bevindt. De stagiair zal betrokken worden bij de 
werkzaamheden zoals hierboven geschetst; de stagiair zal al snel met een aantal eigen taken en 
verantwoordelijkheden meedraaien in het team.  
 
Je takenpakket zal bestaan uit een combinatie van (ondersteuning van) beleidswerk, de ICC 
commissies en de ICC Nederland kwartaalnieuwsbrief. In het najaar van 2021 pak je inhoudelijke en 
organisatorische taken op rond de Week van de Integriteit en de internationale ICC Integrity & Anti-
corruption Conference in het Vredespaleis. In dat kader zal je mede verantwoordelijk zijn voor het 
samenstellen van het ICC Integrity Book 2021 rond het thema ‘Restoring trust, revitalizing 
economies’. 
  

http://www.weekvandeintegriteit.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj644bDrpniAhUJG3wKHdWABxUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.weekvandeintegriteit.nl/&psig=AOvVaw1ydBjABW08VwU_iSsXyml8&ust=1557866336624520
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ICC biedt een stage (met vergoeding) in een inspirerende, internationale werkomgeving op het 
snijvlak van bedrijfsleven en politiek. Jouw leerdoelen stellen we bij aanvang van de stage in overleg 
vast. ICC Nederland houdt kantoor in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag. 
 
Gemotiveerde Stagiair Beleid  
Ben jij die proactieve, geïnteresseerde student op zoek naar een leerzame periode in een 
internationale (economisch-juridische) context? Ben je ondernemend en heb je interesse in 
beleidsontwikkeling en internationale politiek? Gedij je goed in een dynamische werkomgeving, voel 
je je verantwoordelijk voor de aan jou opgedragen taken en heb je (aantoonbare) affiniteit met de 
uitdagingen waar het internationale bedrijfsleven, de ICC leden, zich voor gesteld zien, dan nodigen 
we je uit te solliciteren.   
 
Je bent gewend projectmatig en resultaatgericht te werk te gaan. Daarnaast ben je initiatiefrijk, 
integer, resultaatgericht en al gewend (ook) zelfstandig te werken/ adviseren. Uitstekende 
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal zijn 
een must. Nederlands is je moedertaal. Herken je jezelf in dit profiel, dan zien we je reactie graag 
tegemoet. 
 
Reageren 
Jouw brief met motivatie en cv stuur je uiterlijk zondag 20 juni 2021 naar ICC Nederland, t.a.v.  
mevr. drs. M. Wolfs, directeur, naar wolfs [@] icc.nl o.v.v. Sollicitatie stage. N.B. Gesprekken vinden 
plaats op donderdag 24 juni 2021. Aanvang stage voorzien begin september 2021. 
 

*** 
 


