Stageplan Politie Eenheid Den Haag
De politie eenheid Den Haag is op zoek naar stagiaires HBO en WO.
Algemeen
Politie Eenheid Den Haag heeft een stageplan geschreven met het doel om een beperkt
aantal HBO en WO studenten een stageplek aan te kunnen bieden.
De eenheid Den Haag bestaat o.a. uit de plaatsen Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn,
Gouda, Delft, Zoetermeer.
De functie
Deze stageplekken, vijftien op HBO/WO-niveau in het jaar 2018/2019 en hetzelfde aantal in
het jaar 2019/2020 zijn voor 2/3 bedoeld voor jongeren uit ‘krachtwijken’. Dit omdat de politie
juist in die wijken op zoek is naar verbinding en jongeren en studenten uit die wijken extra
ervaringen meenemen die de politie kunnen helpen.
Studenten van alle studierichtingen worden uitgenodigd te solliciteren, zolang het vakgebied
en de stageopdracht voldoende relevant is voor het werk van de politie. Denk aan Integrale
Veiligheidskunde, Bestuurskunde, Criminologie, Sociologie, Psychologie, Communicatie,
Rechten, Sport en Bewegen.
Het kan zowel gaan om onderzoeksstages als meewerkstages, waarbij voor onderzoeken
apart toestemming gegeven moet worden vanuit de politieorganisatie.
Vanwege het beperkt aantal stageplaatsen zal selectie plaatsvinden met als criterium
relevantie voor de politieorganisatie. In afstemming met de verschillende
organisatieonderdelen zal bekeken worden waar de stage het best uitgevoerd kan worden.
Wij vragen en bieden
Wij zoeken studenten die gemotiveerd zijn, flexibel zijn, goed informatie tot zich kunnen
nemen, snel kunnen schakelen, oog hebben voor de bijzondere positie en rol van de politie
in de samenleving, waardevolle feedback kunnen geven en daardoor een bijdrage leveren
aan onze organisatie en ons vakmanschap.
Wij bieden
Wij bieden jou een leuke en leerzame stageplaats aan binnen de eenheid Den Haag met een
goede begeleiding op de stageplaats.
Reactie
Een motivatiebrief en CV kun je mailen, naar naima.el.yaakoubi@politie.nl
Bijzonderheden
Een screening, die 3 maanden duurt, met een positieve uitslag behoort tot de voorwaarden
om aan de slag te kunnen gaan als stagiair.

