VACATURE STAGE COT
Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement is
gespecialiseerd in advisering, onderzoek, trainingen en
oefeningen op het gebied van veiligheids- en
crisismanagement. Wij adviseren voor, tijdens en ná
crisissituaties, zowel in de publieke als in de private sector.
Het COT is een volle dochteronderneming van Aon,
gevestigd in Rotterdam en telt circa 20 medewerkers.
Opdrachten waardoor het COT bekendheid heeft gekregen zijn onder meer de vuurwerkramp in
Enschede, de evaluatie van Koninginnedag in Amsterdam, de zedenzaak in Amsterdam, het
schietdrama in Alphen aan den Rijn en het onderzoek naar de gijzeling bij de NOS. Het COT is
betrokken bij het ontwikkelen en verbeteren van crisis- en veiligheidsmanagement binnen vele
organisaties in binnen- en buitenland. Voor meer informatie en meer recente opdrachten zie
www.cot.nl.

Wij zoeken
Een gemotiveerde student (WO, laatste jaar bachelor/master) die ons gaat helpen bij het uitvoeren
van verschillende projecten. Als stagiair draag je onder andere bij aan:
- de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van trainingen en oefeningen op het gebied van
crisismanagement, zoals het voorbereiden van trainingsmateriaal en het schrijven van oefenscenario’s;
- de uitvoering van onderzoeks- en adviesopdrachten met betrekking tot diverse inhoudelijke
thema's, bijvoorbeeld door het verzamelen en analyseren van informatie, het bijwonen van
sessies en bijeenkomsten en zorgdragen voor verslaglegging of door mee te werken aan een
calamiteitenonderzoek.
Je werkt zelfstandig en functioneert daarnaast goed binnen een team. Je bent communicatief vaardig
en hebt een goed analytisch vermogen. Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk op een
professionele manier presenteren.
Op de verschillende projecten werk je samen met onze adviseurs en trainers onder leiding van een
ervaren projectleider. Als stagiair ben je actief tijdens uitvoeringen bij onze diverse opdrachtgevers
(zowel op locatie als digitaal). Hierdoor maak je op een unieke manier kennis met de veelzijdigheid
van het vakgebied crisismanagement en het opleiden en trainen van organisaties en overheden op
dit gebied. Gedurende je stage draai je als volwaardig collega mee en neem je tevens deel aan onze
interne overleggen, kennissessies en teamactiviteiten.

Wij bieden:
-

Een meeloopstage van ± 6 maanden vanaf februari OF september;
Voor 4 of 5 dagen per week (max 38,75 uur);
Persoonlijke begeleiding (je eigen coach);
Zeer diverse projecten, opdrachtgevers en uitdagingen door het hele land;
Zowel op het gebied van onderzoek en advies als trainen en oefenen.

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar cot@cot.nl, t.a.v. Astrid Zevenbergen en wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op.

