Marijne Mevius, Global Law
In 2018 ben ik met de NAHSS naar China gegaan, een beslissing waarvan ik geen
moment spijt heb gehad!
Het was een geweldige kans om samen te werken met grote partners, zoals multinationals
en Nederlandse ministeries. Ik heb in dit kader een uitdagend project gedaan voor Unilever,
waardoor ik het bedrijf goed leerde kennen. Ook zijn er voorbereidende dagen in Nederland,
waar je meteen de groep waarmee je naar China gaat goed leert kennen.
Naast de professionele aspecten, bedrijfsbezoeken, en het project, ga je ook nog eens
studeren aan een Chinese universiteit! Van juli tot augustus heb ik gestudeerd aan Sichuan
University in Chengdu. Hier kregen we o.a. Chinese taallessen, die je meteen in de praktijk
kon toepassen tijdens een tripje naar de supermarkt.
In je vrije tijd kun je de stad waarin je studeert gaan verkennen, karaoke gaan zingen en
gezellig met de groep gaan eten. In de weekenden kun je zelfs andere steden bezoeken of
gaan hiken in de bergen (Mount Siguniang is echt een aanrader!).
De afsluitende week in Shanghai was echt heel gaaf, aangezien we met 100 studenten de
stad konden gaan verkennen en rondleidingen kregen bij grote bedrijven zoals Huawei en
Philips.
Kort samengevat: inschrijven voor de NAHSS is inschrijven voor een zomer vol avontuur
met een superleuke groep mensen, terwijl je nieuwe (professionele) contacten opdoet en
veel leert over het internationale bedrijfsleven en de Chinese cultuur tijdens een heel dive rs
programma. Het is een unieke manier om China te verkennen.
Schrijf je zeker in voor dit programma, aangezien het een geweldige kans is die je echt niet
wil missen!
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In 2018 I went to China with the NAHSS, a decision I didn’t regret!
It was a great opportunity to work with major partners such as multinationals and Dutch
ministries. Within this framework I completed a challenging project for Unilever, and through
this I got to know the company well. There are also preparatory days in the Netherlands,
where you get acquainted with the group you are travelling with to China.
In addition to the professional aspects, company visits, and the project itself, you will also
get the opportunity to study at a Chinese university! From July to August I studied at
Sichuan University in Chengdu. Here we received, among other things, Chinese language
lessons, which you could immediately apply in practice during a trip to the supermarket .
In your free time you can explore the city in which you study, sing karaoke and enjoy a meal
with the rest of the group. During weekends, you can even visit other cities or go hiking in
the mountains (Mount Siguniang is highly recommended!).
The final week in Shanghai was really interesting, as we were able to explore the city with
100 students and were given tours of large companies such as Huawei and Philips.
In short: enrolling for a NAHSS internship is enrolling for a summer full of adventure with an
excellent group of people, whilst making new (professional) contacts and learning a lot about
international business and Chinese culture through a very diverse program. It is a unique
way to explore China!
Be sure to sign up for this program, since it's a great opportunity that you really don't want to
miss!
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