
Gezocht: Stagiair Public Affairs (m/v)  
Periode 1 maart 2023 – 31 juli 2023  
voor 36 – 40 uur per week 
 
De Functie 

IvCB is op zoek naar een stagiair Public Affairs (m/v) die wil meebouwen aan het succes 
van een ambitieus en eigentijds Public Affairs, lobby en Stakeholdermanagement bureau. 
Deze stage bied je de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag 
direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) 
profit- en non-profit klanten.  

De werkzaamheden 

• Je ondersteunt de adviseurs bij het monitoren van politieke besluitvorming, 
ontwikkelingen in de maatschappij en de media; 

• Je volgt op actieve wijze de dossiers van onze cliënten en identificeert relevante 
ontwikkelingen; 

• Je ondersteunt de adviseurs en denkt actief mee bij de duiding van informatie 
richting de klant en bij het bepalen van de te volgen strategie en advisering naar 
de klant; 

• Je inventariseert en analyseert relevante stakeholders; 
• Je ondersteunt adviseurs bij de uitvoering van activiteiten ten behoeve van 

cliënten, waaronder het voeren van gesprekken met ministeries, Tweede 
Kamerleden en hun medewerkers en journalisten. 

 Wat we van jou verwachten 

• Je bent een WO-student in de masterfase of de laatste fase van de bachelor; 
• Je hebt een sterke interesse in nieuws, trends en ontwikkelingen en een antenne 

voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen; 
• Je beschikt over een goede pen en hebt sterke communicatieve vaardigheden; 
• Je bent in staat goed te analyseren, snel de rode draad te zien en weet tot de kern 

te komen; 
• Je beheerst de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk; 
• Je bent gedreven, toont initiatief en hebt een denk- en doe-mentaliteit; 
• Je weet met softwaresystemen als Microsoft Word, Excel en PowerPoint, om te 

gaan en weet je ook snel wegwijs te maken in andere systemen; 
• Je biedt ondersteuning bij kantoortaken. 

 Ons aanbod 

• Een zeer afwisselende en bijzonder inhoudelijke stage; 
• Een leerzame stage waarin je adviesvaardigheden ontwikkelt en terugkoppeling 

op je werkzaamheden krijgt; 



• De mogelijkheid om de verschillende facetten van het Public Affairs vak te leren 
kennen; 

• Veel ruimte voor de inbreng van eigen ideeën; 
• Een stagevergoeding van €450,00 per maand bij een werkweek van 40 uur. 

Daarnaast worden eventuele reiskosten vergoed en is de lunch inbegrepen. 

Over IvCB 

IvCB (Impact via Communicatie en Belangenbehartiging) is een eigentijds en ambitieus 
Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau gevestigd in hartje Den Haag. Wij zijn 
gespecialiseerd in Public Affairs, Lobby, Strategische Communicatie en 
Stakeholdermanagement. We adviseren opdrachtgevers met een maatschappelijke 
meerwaarde over de te voeren (lange termijn) strategie richting de politiek, overheid en 
maatschappij om hun doelstellingen te realiseren. 
Een goede samenwerking, de wil om te leren en een proactieve houding is voor ons 
essentieel. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met veel energie en 
toewijding hun werk kunnen doen. 

In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam 
resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van onze 
klanten. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, 
creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met internationale partners 
beschikt IvCB over een breed internationaal netwerk. IvCB is ook Gold Affiliate van FTI 
Consulting, een wereldwijde marktleider op het gebied van Public Affairs en strategische 
communicatie met kantoren in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York. 
 
Website: https://ivcb.nl/ 
Bedrijfsvideo:  https://youtu.be/_bHyeJqItPE  

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk woensdag 8 februari 2023 (liever eerder) 
naar Joep Kievits, jkievits@ivcb.nl.  
 

https://ivcb.nl/
https://youtu.be/_bHyeJqItPE
https://ivcb.nl/team/joep-kievits/
mailto:jkievits@ivcb.nl

