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De Stichting Bernheim kent voor het academisch jaar 2021-2022 zes beurzen toe (drie
Nederlandstalige en drie Franstalige) om gedurende 10 maanden een stage te
volgen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Een buitengewone opportuniteit om zich aan de Europese opbouw te initiëren !
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Meer informatie over die stage: www.fondationbernheim.be / Europese Stages Bernheim

