AEF zoekt stagiairs

Problemen oplossen die er
toe doen

AEF is een adviesbureau voor publieke vraagstukken, zoals betaalbaarheid van de zorg, de
energietransitie, de integratie van asielzoekers
en beter openbaar vervoer.

Voor de periode september 2019 tot en met januari
2020 zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten
voor een betaalde stage bij AEF.
Als stagiair draai je mee bij onze projecten, met
aansluiting op je achtergrond en interesses. In overleg is het mogelijk je stage met afstudeeronderzoek
te combineren. Wij zoeken studenten met minstens
een bachelordiploma, goede studieresultaten en
interessante extracurriculaire activiteiten. Je bent
energiek en flexibel, en schrikt niet van een uitdaging.
Bij AEF werken mensen met diverse achtergronden,
zoals bestuurskundigen, natuurkundigen, eneconomen, juristen, psychologen, muziekwetenschappers en werktuigbouwers. AEF-ers zijn betrokken bij
de wereld om hen heen en hebben duidelijk plezier
in hun werk.
Als je geïnteresseerd bent, stuur dan voor 24 mei
2019 om 17.00 uur je cv en motivatiebrief naar
werving@aef.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Ruben Keijser, 0302363030 of werving@aef.nl. Kijk ook op
www.aef.nl voor meer informatie over ons.

Contact
Maliebaan 16
Postbus 85198
3508 AD Utrecht

Bij AEF heb ik ondervonden dat
mijn technische analyses ook
buiten het veld van Lucht- en
Ruimtevaarttechniek toegepast
kunnen worden. Zo pas ik mijn
vaardigheden en kennis toe op
een budgetverdeelmodel in de
zorg en analyses van aanrijdtijden in de politiemeldkamer.
Tijdens mijn Master organisatiewetenschappen had ik de kans
om stage te lopen bij AEF. Ik ben
betrokken geweest bij een veranderproces over professionalisering in de zorg, en heb over dit
onderwerp ook mijn scriptie
kunnen schrijven bij AEF.
Binnen mijn master sociaalpolitieke geschiedenis zocht ik een
stage waar ik academische
kennis kon toepassen op relevante maatschappelijke vraagstukken. AEF heeft voldaan aan
deze wens door een goede begeleiding, ruimte voor eigen initiatief en een ontzettend inspirerende werkomgeving.

Volg ons via:
werving@aef.nl
T + 31 30 236 30 30
F + 31 30 236 30 70
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