Stage in het buitenland!

Indonesië?
Al eens gedacht aan

Heb je altijd al stage willen lopen in het buitenland? Dan is dit je kans!
Kom volgend schooljaar stage lopen in Manado Indonesië. Hier is het hoofdlaboratorium van
PT WLN gevestigd, waar een jong en gedreven team werkt.
Tijdens deze stage loop je mee met de werkzaamheden, doe je divers onderzoek en krijg je
ook eigen opdrachten.
Keimpe van der Molen heeft 10 jaar bij WLN Indonesië werknemers begeleid en getraind,
zodat PT WLN nu aan de internationale standaarden voldoet en geaccrediteerd is. Keimpe
heeft dus veel ervaring met dit bedrijf en Indonesië en zal daarom een belangrijke rol spelen
in de voorbereidingen.
Wat is PT WLN Indonesië?
PT WLN Indonesië is een waterlaboratorium in Manado. Vanuit een
samenwerking tussen WLN Glimmen en Waterleiding Maatschappij
Drenthe (WMD) is het laboratorium ontstaan. Het laboratorium zorgt
voor het controleren en waarborgen van de drinkwaterkwaliteit, doet
onderhoud en monitoringdiensten en zijn expert op het gebied van
water en toezicht houden in de omgeving.

Waarom stage lopen in Indonesië?
Je leert onder andere:
•
werken in een andere cultuur;
•
omgaan met andere werkwijzen;
•
je maakt kennis met een nieuw land met zijn eigen gewoontes;
•
de kwaliteit te verbeteren van…;
•
werken met technieken, zoals ICP-MS, GC
en E. Coli - / Legionella-bepaling;
OF water- en milieutoezicht houden in een vreemd land;
OF het verbeteren van technische processen.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 24 april is er een
informatiebijeenkomst waarin
jij en je ouder(s)/voogd(en)
vragen kunnen stellen over
de stage. Deze bijeenkomst
is van 19.00 tot 20.30 uur
in de Proeftuin, inloop vanaf
18.45 uur.

Meld je uiterlijk vrijdag 20 april aan via info@civwater.nl. We willen
je vragen om in je aanmelding duidelijk aan te geven: je naam, je klas
en hoeveel personen er met je meekomen naar de voorlichting.

Voor wie?

Tweedejaars (volgend jaar derdejaars) studenten van de
opleidingen:
•
biologisch - medisch analist
•
chemisch - fysisch analist
•
procestechniek
•
water & milieu
Vereisten:
Je moet, in september 2018, 18 jaar of ouder zijn en goed de Engelse
taal kunnen spreken en kunnen verstaan.
Stageperiode:
September 2018 t/m januari 2019

Kosten
Onderstaande kosten zijn een schatting, deze staan dus niet vast.
Retourticket Amsterdam - Manado:
Varieert, maar tussen de € 1000,- en € 1200,- met tussenstops.
Vliegtickets worden centraal geboekt.

CIV Water maakt deel uit van

Visumkosten:
Voor 5 maanden: ± € 110,Huisvestingkosten:
De kosten voor het huisvesten van 2 studenten per kamer kost ca.
€ 170,- per maand, inclusief airco en slaapkamer.
Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om je, als je dat leuk
vindt, te huisvesten bij de medewerkers van WLN Manado, zodat
je het echte leven in Manado mee kan maken. In dit laatste geval
zullen de kosten voor huisvesting lager uitvallen.
Levensonderhoud:
De kosten voor eten, drinken en openbaar vervoer zijn ongeveer
€ 100,- per persoon per maand.
Eventuele overige kosten:
• Vaccinaties
• Verzekeringen
Let op:
De kosten worden deels gedekt door het stopzetten van je
reis-product en een uitwonende beurs.
Kijk op www.duo.nl voor meer informatie.

Wat kan je van school verwachten?
•
•
•
•
•

Het centraal boeken van de vliegtickets
Het regelen van huisvesting
Bemiddelen van diverse zaken, zoals visums
Begeleiding op de heenreis door Keimpe van der Molen
Begeleiding op afstand tijdens de stage

Heb je al vragen?
Zit je al vol met vragen? Neem dan contact op met Anneke
Uitterdijk - de Vries via a.uitterdijk-devries@mbolifesciences.nl
Neem ook eens een kijkje op de website van WLN Indonesië:
http://www.wln.co.id/

