
     
Stage bij de Verenigde Naties 

 
 

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) biedt bescherming en 
hulp aan vluchtelingen wereldwijd. UNHCR is één van de grootste humanitaire 
organisaties ter wereld, met meer dan 17.000 werknemers in meer dan 132 landen, en 
biedt hulp aan miljoenen vluchtelingen. 

 
UNHCR Nederland is op zoek naar een stagiair(e) op de Protection afdeling voor 
maximaal zes maanden. Gedurende de stageperiode zal je de Protection Officer bijstaan 
in zijn activiteiten. 
 

Taken & verantwoordelijkheden 
  
Onder verantwoordelijkheid van de Protection Officer in Den Haag houdt de stagiair(e) zich bezig 
met de volgende taken:   

• Het bijhouden van en onderzoek doen naar ontwikkelingen in wetgeving, beleid en 
jurisprudentie op het gebied van het asielrecht en de positie van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland; 

• Het voorbereiden van antwoorden op informatieverzoeken over 
vluchtelingenproblematiek afkomstig van overheidsinstellingen, NGOs, particulieren en 
andere UNHCR-kantoren; 

• Het opstellen van brieven/interventies inzake individuele zaken waar de beslissing niet in 
lijn is met UNHCR-richtlijnen; 

• Het assisteren met de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van de Protection 
afdeling van UNHCR Nederland. 

 
Profiel van de kandidaat:  
 

• Vergevorderde of (net) afgestudeerde student op het gebied van Rechten, internationaal- 
en/of Europees Recht, Internationale Betrekkingen en Conflictstudies (studenten met een 
andere studierichting maar met relevante ervaring/kennis kunnen ook solliciteren);  

• Studenten of (net) afgestudeerden met een juridische achtergrond zijn een pre; 

• In staat zijn om initiatief te tonen, zelfstandig te werk te gaan en flexibel te zijn; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal alsmede zeer goede Engelse spreek- en 
schrijfvaardigheid; 

• Diepgaande kennis van mensenrechten, de Nederlandse politiek, Verenigde Naties en 
UNHCR;   

• Bij voorkeur kennis van het (Nederlandse) vreemdelingenrecht en bestuursrecht. 
 
Wij bieden: 
 

• Een werkplek met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief; 

• Relevante ervaring bij één van de grootste humanitaire organisaties ter wereld;  

• Werken in een dynamische en internationale context. 
 
Inhoud van de stage 
 

• Duur van de stage: t/m eind december 2021; met een mogelijke verlenging in 2022 
(maximaal 3-5 maanden); 

• Gewenste startdatum: 11 oktober 2021; 

• Fulltime stage (vijf dagen per week); 

• De stagiair(e) krijgt een stagevergoeding. (± EUR 800 per maand) 
 
Solliciteren 
 
De sollicitatie dient naast een motivatiebrief ook een CV te bevatten. De brief en CV kunnen 
o.v.v. Stagiair Protection afdeling gemaild worden naar netth@unhcr.org. 
Deadline: 20 september 2021. Voor meer informatie kun je bellen naar +31 (0) 6 57 60 21 58. 
 

   


