WERK EN STAGES BIJ DE VERENIGDE NATIES
WERKGELEGENHEID
De Verenigde Naties is steeds op zoek naar meer werknemers om goed te kunnen draaien als internationale
organisatie. Omwille van de grote hoeveelheid en soorten jobs is het onmogelijk om ze allemaal op te lijsten.
Een carrière bij de Verenigde Naties: http://www.un.org/en/sections/resources/job-seekers/index.html
Algemene informatie over werkgelegenheid en huidige vacatures bij het Secretariaat van de Verenigde Naties:
http://careers.un.org
De gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s (i.e. UNESCO, UNICEF, WHO, etc.) hanteren hun
eigen recruteringsprogramma’s. Kandidaten kunnen best de website van de desbetreffende organisaties
consulteren voor informatie omtrent werkgelegenheid. De volgende webpagina bevat links naar vacatures van
meer dan 30 VN-organisaties: https://jobs.unicsc.org/
Behalve de “Blauwhelmen”, militaire strijdkrachten die rechtstreeks door de lidstaten worden geleverd, rekent
de VN ook op civiele staf voor haar vredesmissies. Informatie omtrent recrutering voor vredesmissies is
beschikbaar via https://peacekeeping.un.org/en/working-with-us
Salarissen, vergoedingen, voordelen en job classificatie bij de Verenigde Naties: https://hr.un.org/

EXAMENS VOOR TAALKUNDIGE POSITITES
De Verenigde Naties is op zoek naar gekwalificeerde kandidaten om taalkundige posities in te vullen:
https://careers.un.org (klik op Competitive examinations for language professionals).

YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME (YPP)
Met het oog op een evenwichtige geografische vertegenwoordiging van haar academisch gevormd personeel
(professionele staf), zoekt de Verenigde Naties hoogopgeleiden uit bepaalde landen. Het Young professionals
programme (YPP) is een rekruteringsinitiatief dat nieuw talent brengt naar de Verenigde Naties door middel van
een jaarlijks toelatingsexamen: http://careers.un.org (klik op Young professionals programme)

ASSISTENT-DESKUNDIGEN (JPO) PROGRAMMA
Dit programma geeft jonge deskundigen, die net afgestudeerd zijn aan universiteiten of hogescholen, de kans
om professionele ervaring op te doen binnen de technische coöperatie van het Secretariaat van de Verenigde
Naties. Een assistent-deskundige wordt aangenomen op basis van bilaterale akkoorden tussen de Verenigde
Naties en de donorlanden: https://careers.un.org (click on Junior Professional Officer Programme).
https://www.un.org/development/desa/jpo/

VRIJWILLIGERSPROGRAMMA VAN DE VERENIGDE NATIES (UNV)
Het vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties is de VN organisatie die bijdraagt tot vrede en ontwikkeling
via wereldwijd vrijwilligerswerk: http://www.unv.org/how-to-volunteer.html

STAGEPROGRAMMA’S
Stageprogramma’s bij alle hoofdlocaties van de Verenigde Naties
http://careers.un.org (klik op Internship programme)
Stages binnen het VN systeem
Indien je geïnteresseerd bent in stages bij andere fondsen en programma’s van de VN, dan vindt u hier de nodige
informatie: https://www.un.org/development/desa/youth/opportunities-within-the-un/internships.html
Stage bij het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) in Brussel
http://www.unric.org/nl/vacatures-en-stages
UNRIC zoekt gekwalificeerde stagiaires voor een periode van drie tot zes maanden.
Gelieve aanvragen te sturen naar: UNRIC Brussel, ter attentie van: Internship, Wetstraat 155, 1040 Brussel, België
of via e-mail naar: internship@unric.org.

VACATURES BIJ DE VERENIGDE NATIES TE BRUSSEL
Voor vacatures en stages bij andere VN Bureaus in Brussel kunt u terecht op http://www.unric.org/en/unsystem-vacancies-in-brussels

SOCIALE NETWERKEN

http://www.facebook.com/UN.Careers
http://twitter.com/un_careers
https://www.linkedin.com/in/unlanguagecareers/
http://www.youtube.com/watch?v=xyRN-rcSjDk
http://www.youtube.com/watch?v=k-MEIkzPMmE
https://www.youtube.com/watch?v=df6Fs6Gh3aQ
https://www.youtube.com/channel/UCfOuSssmHkACzMB8aBBSAHw
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