Inhoud en sprekers Inhouse-avond (beginnend) beleidsmedewerker
Gedurende de avond kan je de computertests oefenen die je in de eerste ronde van de
selectieprocedure tegen zal komen. Ben je overtuigd deel te willen nemen aan de selectieprocedure,
dan is het mogelijk je ter plekke in te schrijven. Meld je tevens aan voor de Talent Pool van
WerkenbijdeEU en ontvang begeleiding op maat, advies per selectieronde, nuttige tips en toegang tot
de gratis online oefenmodules. De student-ambassadeurs van EU Careers staan klaar om je hierbij te
helpen en je vragen te beantwoorden.
Serious Game
Ga proeven aan de praktijk als beleidsmedewerker bij de EU. Je gaat in kleine groepen met een EUexpert aan een actueel (beleids)probleem werken.
Internationale Handel
Hoe kan de EU succesvol een handelsverdrag sluiten? In kleine groepen ga je aan de slag met de
onderhandelingen tussen de Europese Commissie en MERCOSUR.
Deze serious game wordt verzorgd door Laurens Elsen:
Sectorhoofd anti-dumping onderzoeken
Universiteit Utrecht►rechten
Europese Commissie►16 jaar►vast contract
Communicatie
Hoe bereid je een ontmoeting voor van Donald Tusk met de Europese pers? Aan de hand van
praktijkvoorbeelden word je meegenomen in de wereld van woordvoering en communicatie bij de
Raad van de Europese Unie.
Deze serious game wordt verzorgd door Alexandra Ekkelenkamp:
Adviseur Directeur Media en Communicatie
Universiteit Leiden, Paris/Panthéon-Sorbonne, Oxford University►geschiedenis
Raad van de EU►6 jaar►vast contract
LinkedIn

In gesprek met
Wat doe je bij de EU? Hoe ziet jouw loopbaan bij de EU eruit en hoe zie je jouw toekomst bij de EU
voor je? Wat motiveerde je om deel te nemen aan de selectieprocedure? Hoe heb je de
selectieprocedure ervaren? Tijdens een In gesprek met sessie beantwoorden Nederlanders bij de EU
jouw vragen. Je kunt in gesprek met:
Menno Cox
Universiteit Leiden►Europees recht
Europese Commissie►6 jaar►vast contract
►mededinging►fusies
►ecommerce►platformen
LinkedIn
Willemijn de Jong
UvA ►economie►bedrijfskunde
Sciences Po►internationale betrekkingen
Solvay►finance
Europees Parlement►7 jaar►vast contract
►commissie►banken►markten►verzekeraars
LinkedIn
Hans Stander
Erasmus Universiteit Rotterdam►bestuurskunde►public policy
Universiteit van Amsterdam Business School►audit
Europese Commissie►6 jaar►gedetacheerd►antifraude
Europese Commissie►2 jaar►vast contract►auditdienst
LinkedIn
Roderick Harte
Universiteit Leiden►Europees recht►Politieke wetenschappen
Europacollege►Internationale betrekkingen en diplomatie
Europees Parlement►vast contract ►2 jaar►beleidsanalist►internationale handel
Europese Commissie►vast contract ►6 maanden►diplomaat en jurist
►oceaanbeheer►Noordpoolbeleid►zeerecht
LinkedIn
Melvin Asin
TU Delft►civiele techniek
Europese Commissie►13 jaar►vast contract
Jamaica►delegatie►infrastructuur
Kosovo/Bosnië en Herzegovina►delegatie►nabuurschapsbeleid
Brussel►Turkije►uitbreiding►handel►economie
LinkedIn

De selectieprocedure in de praktijk
Hoe is het om deel te nemen aan de selectieprocedure voor (beginnend) beleidsmedewerker? In dit
vraaggesprek krijg je informatie en nuttige tips en tricks uit de praktijk.
Jesper van Manen
TU Delft ►luchtvaarttechniek
Rijksoverheid ►rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat►beleid►internationaal
►selectieprocedure►beginnend beleidsmedewerker►2017►laureaat
LinkedIn
Jasper de Boer
Universiteit Maastricht►Europese Studies
Ministerie van Buitenlandse Zaken►Werken voor Nederland, WereldWijd
►WerkenbijdeEU►voorlichter
LinkedIn

Je voorbereiden op de selectieprocedure
De inhouse-avond wordt plenair afgesloten met informatie over de methode achter de
selectieprocedure en tips over hoe je je zo optimaal mogelijk kunt voorbereiden. WerkenbijdeEU geeft
deze presentatie samen met Leeuwendaal, het bureau dat namens WerkenbijdeEU de
assessmenttrainingen verzorgt.
Stefan de Blij
Universiteit Utrecht►psychologie
Universiteit van Amsterdam►bestuurskunde
Leeuwendaal►psycholoog►training►assessment
LinkedIn
Jasper de Boer
Universiteit Maastricht►Europese Studies
Ministerie van Buitenlandse Zaken►Werken voor Nederland, WereldWijd
►WerkenbijdeEU►voorlichter
LinkedIn

