
 

 
 
 
 
 

Junior Project Assistant 

 

SANEC, de springplank naar je internationale carrière 

Ben jij op zoek naar een dynamische stage in een internationale omgeving? Solliciteer dan voor de 

stagepositie van Junior Project Manager bij SANEC. SANEC heeft per 1 maart 2014 een stagepositie 

als Junior Project Manager beschikbaar op haar kantoor in Den Haag. De stage loopt van 1 maart 2014 

tot 1 september 2014.  

 

Activiteiten  

• Organiseren van collectieve handelsmissies alsmede individuele één op één matchmakings 

voor bedrijven uit verschillende sectoren (water, agro, tuinbouw, duurzame energie e.g.); 

• Opstellen en schrijven van marktonderzoeken en quick scans, behandelen van 

handelsvraagstukken en onderzoek naar subsidie mogelijkheden; 

• Assisteren van Project Manager en/of  Program Manager bij  het ontwikkelen, uitwerken en 

indienen van subsidievoorstellen bij verschillende donoren;  

• Kantoor management; factureren en telefonisch aanspreekpunt; 

 

Ervaring en vaardigheden 

• Minstens in het 3e jaar van je HBO of WO-studie of net afgestudeerd;  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en een goede beheersing van de Engelse taal, 

zowel in woord als geschrift; 

• Affiniteit met en/of kennis van de regio zuidelijk Afrika;  

• Affiniteit met internationale betrekkingen/relaties;  

• Stressbestendig, nuchter en gedisciplineerd; 

• Analytische denkvermogen;  

• Je werkt redelijk zelfstandig, en neemt initiatief; 

• Je vindt het leuk om samen te werken in een dynamische omgeving. 

 

Over SANEC   

SANEC, is de netwerkorganisatie voor bedrijven, organisaties en ondernemers die zaken (willen) doen 

in en tussen Nederland en zuidelijk Afrika. Met nauwe contacten in zowel de publieke als de private 

sector in beide regio's, is SANEC in staat deuren te openen en op maat gemaakte diensten aan te 

bieden. Het doel van SANEC is om internationaal ondernemerschap te faciliteren door middel van 

handelsbevordering (export en import), alsmede een platform te bieden waar organisaties elkaar 

kunnen vinden. SANEC organiseert handelsmissies in verschillende sectoren, maar faciliteert ook één 

op één machmaking afspraken. Tevens organiseert SANEC verschillende netwerk evenementen voor 

haar netwerk, zoals cocktail recepties, business diners en gala’s.  

 

Reageren 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stageplaats, waarin je ervaring kunt opdoen binnen de 

verschillende facetten van project management? Waarin je dagelijks bezig bent met acquisitie en 

organisatie voor handelsmissies, oplossen van handelsvragen en matchmaking? Dan maken we graag 

kennis met je! Stuur je motivatie inclusief CV per e-mail naar mark.reyneker@sanec.nl.  

 

 


