Het CBL is de koepelorganisatie van de supermarkt- en foodservicebedrijven in Nederland. Supermarkt- en
foodservicebedrijven spelen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en lokale betrokkenheid een
belangrijke rol in de maatschappij. Hiermee staat de branche in het centrum van de belangstelling van politici,
beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en de media. Het CBL treedt op als belangenbehartiger en
spreekbuis van de aangesloten organisaties en bouwt mee aan het imago en de reputatie van de branche. De
sector is vrijwel iedere dag in het nieuws en ons voedsel is een geliefd gespreksonderwerp aan de keukentafel.
Het CBL is op zoek naar tijdelijke ondersteuning op het gebied van Public Affairs en zoekt een enthousiaste

Stagiair(e) Public Affairs
In deze functie ondersteun je de Manager Public Affairs. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het volgen,
verslag leggen en duiden van vergaderingen van o.a. de Tweede- en Eerste Kamer, praktische ondersteuning
bieden bij de organisatie van verschillende werkbezoeken, het in kaart brengen van stakeholders, analyseren van
parlementaire stukken en beleidsdocumenten en het onderhouden van contacten met stakeholders, overheden
en maatschappelijke organisaties.
Profiel:
- Je staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven bij een HBO/WO opleiding (richting politicologie,
bestuurskunde, European Studies, etc.);
- Je hebt aantoonbare affiniteit met politiek;
- Je bent geïnteresseerd in de levensmiddelenbranche;
- Je bent in staat je gemakkelijk in te werken in nieuwe uiteenlopende onderwerpen;
- Je bent organisatorisch sterk, zelfstandig en communicatief vaardig.
Na het afronden van deze stage heb je goed inzicht in het besluitvormingsproces in Den Haag en het functioneren
van een brancheorganisatie. Daarnaast kan deze stage een mooie opstap zijn naar een functie binnen de
levensmiddelenbranche.
Het CBL biedt deze stage aan voor maximaal 6 maanden, van begin januari tot eind juni 2019 (exacte startdatum
in overleg). Het gaat om een fulltime praktijkstage. Je ontvangt een stagevergoeding en (indien van toepassing)
reiskostenvergoeding woon/werkverkeer.
Met vragen kun je contact opnemen met Zindi van der Velden via 070-3376200. Je motivatie en CV kun je mailen
naar: secretariaat@cbl.nl t.a.v. Zindi van der Velden.
Meer informatie is te vinden op www.cbl.nl en www.passievoorfood.nl.

