Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM is per
FEBRUARI 2017 op zoek naar een:

STAGIAIRE (1.0 fte) voor de periode februari t/m juni 2017 (conform UM
stagevergoeding).
Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
(hierna: ITEM of het expertisecentrum) is een expertisecentrum dat zich richt op
grensoverschrijdende problematiek in Euregionaal verband enerzijds en transnationaal verband
anderzijds. ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht (UM). Partners zijn Provincie Limburg,
gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, NEIMED en Euregio Maas Rijn. Opgericht in 2015 is ITEM
de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent
grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking.
Voor het op 6 september 2016 in Eurode Business Centrum (EBC) te Kerkrade/ Herzogenrath
geopend “Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling” is ITEM op zoek naar een
stagiaire die onderzoek doet naar de ingezette procedures rondom communicatie en monitoring.
Onderzoekswerkzaamheden zijn gerelateerd aan twee hoofdopdrachten:
1. Communicatie werknemers en werkgevers: welke communicatie heeft reeds plaats
gevonden en welke communicatie is van belang om blijvend in te zetten ten behoeve van
deze nieuwe service ‘grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling’? Deze opdracht dient te
resulteren in een lijst met aanbevelingen omtrent noodzakelijke communicatiemiddelen
en zal worden uitgevoerd in overleg en samenspraak met het Team Communicatie van de
Gemeente Kerkrade, die voor dit project de hosting-organisatie is.
2. Monitoring en Evaluatie van de werkzaamheden, gebruikmakend van:
- een eerste lijst met vragen/indicatoren voor een monitoring van de
werkzaamheden zoals opgenomen in het businessplan en conform de door de
Provincie Limburg in haar afgegeven subsidiebeschikking neergelegde
subsidievoorwaarden;
- gesprekken met medewerkers van de service: hoe worden op dit moment de
werkzaamheden gemonitord, wat zijn de goede vragen voor dagelijkse monitoring
in de startfase, welke technische toepassingen zijn mogelijk.
Deze opdracht dient te resulteren in de ontwikkeling van een format voor toekomstige
monitoring dat ook gebruik zou kunnen worden als input voor jaarverslagen.
Over het Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling:
Het servicepunt is langs de Duits-Nederlands grens het eerste, gemeenschappelijke,
grensoverschrijdende initiatief dat moet gaan zorgen voor een totale aanpak voor alle
doelgroepen die baat hebben bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteitsvraagstukken. Hier
kunnen werkgevers en werknemers terecht met vragen over het werken in het buitenland.
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Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in het werken over de grens worden hier door een binationaal team bestaande uit medewerkers van UWV, Arbeitsagentur Aachen-Düren,
WerkgeversServicepunt-Parkstad en Podium 24 geholpen. Uniek in Zuid-Limburg / Kerkrade is dat
er zo veel partners betrokken zijn: UWV Zuid Limburg, Bundesagentur für Arbeit Aachen-Düren,
WerkgeversService Punt Parkstad, Jobcenter Städteregion Aachen en Podium 24. Behalve met de
Grensinfopunten wordt er ook samengewerkt met ITEM, het nieuwe Instituut voor Transnationale
en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en Mobiliteit.
Vereisten:
-

Uitstekende beheersing zowel mondeling als schriftelijk van de Nederlandse en Duitse
taal, bij voorkeur ook beheersing van de Engelse taal.
Kennis van en affiniteit met het uitvoeren van monitoringsonderzoek.
Een grote mate van zelfstandigheid.
Interesse in belemmeringen in een grensregio.
Goede communicatieve en administratieve vaardigheden.

Interesse? Reageer vóór 1 januari en stuur je CV en een motivatiebrief naar:
Veronique Eurlings, coördinator dagelijks bureau / ITEM
veronique.eurlings@maastrichtuniversity.nl
Tel: 043-3883031 | Meer informatie over ITEM: www.maastrichtuniversity.nl/item
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