Stages in de EU
voor Japanse studenten
Gefinancierd door het Japanse Ministerie voor Economie, Handel & Industrie

Vulcanus in Europa
Uw bedrijf kan een Japanse stagiair ontvangen,
hoogopgeleid en zorgvuldig geselecteerd om aan uw voorwaarden te voldoen
WAT IS VULCANUS IN EUROPA?
Het ‘Vulcanus in Europa’-programma biedt Europese industriële bedrijven de unieke kans om een Japanse student te ontvangen
als stagiair gedurende 8 maanden (van augustus 2017 tot maart 2018). De stagiair wordt geselecteerd op basis van de
vereisten van het bedrijf, en gekozen uit de beste studenten die Japan te bieden heeft; ofwel uit het derde of vierde jaar van
hun undergraduate studies, ofwel uit een postgraduaatsopleiding in één van volgende disciplines: ingenieurswetenschappen
(mechanisch, elektrisch, elektronisch, burgerlijk, nucleair, enz...) / architectuur / biologie, chemie, biotechnologie, fysica /
metalen, keramiek / computerwetenschappen, ICT, GNSS applicaties, enz...
Voor de aanvang van de 8-maanden durende stageperiode, organiseert en financiert het EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation :
 een 15-weken durende intensieve taalcursus die de stagiair een werkbare kennis geeft van de
taal die binnen het gastbedrijf wordt gesproken, en
 een seminarie in Brussel, meteen na de aankomst van de stagiair in Europa, zodat de stagiair al
vertrouwd raakt met de cultuur, de industrie en de EU.
DE DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA
Door Japanse studenten uit high-tech, wetenschappelijke en technische richtingen te ontvangen, verwerft jouw bedrijf:
 inzicht in de Japanse bedrijfscultuur;
 een waardevolle aanvulling aan het personeelsbestand;
 assistentie bij de ontplooiing van activiteiten met Japan; en
 contacten met toekomstige managers in de Japanse industrie, die reeds
ervaring hebben met de Europese zakenwereld.
WIE KOMT IN AANMERKING?
Alle bedrijven binnen de EU die actief zijn in industriële sectoren, of architectenbureaus gevestigd binnen de EU komen in
aanmerking voor het Vulcanus in Europa programma.
WIE BETAALD WAT?
Het EU-Japan Centre financiert de 15-weken durende taalcursus van de student en
het seminarie in Europa en betaalt de student een toelage om zijn/haar reiskosten en
accommodatie te dekken. De kosten voor het gastbedrijf voor de volledige stageperiode
van 8 maanden zijn.
 een totaal bedrag van € 6,600 *
 nationale belatstingen & kosten gelinkt aan lonen, visums, en
werkvergunningen, indien toepasbaar.
DEADLINE VOOR AANVRAGEN: 23 september 2016

EU-Japan Centre
for Industrial Cooperation

* Rechtstreeks te betalen aan de student of via het EU-Japan Centre, afhankelijk van de toepasselijke nationale wetgeving.
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“Vulcanus in Europe” is run by the EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation, a joint-venture between the European Commission
and the Japanese Government.
The EU-Japan Centre alone is responsible for the information
contained in its communications or publications. Neither the
European Commission nor the Government of Japan is responsible
for any use that may be made of the information contained therein.
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