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2018/2019 GEGRADUEERDE INTERNSKAPPROGRAM
(Geleentheid om Praktiese Werkservaring op te doen)
Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) sal op 01 April 2018 met sy gegradueerde 
internskapprogram begin. Werklose Suid-Afrikaanse gegradueerdes wat in die Wes-Kaap 
woonagtig is, word uitgenooi om aansoek te doen. 

U kan aansoek doen om die spesifi eke poste vir internskap indien u oor ’n graad (NQF7) 
of diploma (NQF6) beskik met ’n gemiddelde punt van 60% in een van die volgende 
akademiese kwalifi kasies: Voorsieningsketting-/Verkrygingsbestuur; Finansiële Bestuur, 
Rekeningkunde en Ouditkunde; Menslikehulpbronbestuur en Openbare Bestuur.

Die gegradueerde internskapprogram van die WKOD is ’n jeugprogram wat op 20 tot 26 
jariges gemik is, en bied die geleentheid om praktiese werkervaring vir ’n maksimum van 
12 maande op te doen. Suksesvolle kandidate sal ’n maandelikse salaris van R5 353,78 
ontvang. Vroue en mense met gestremdhede word veral aangemoedig om aansoek te 
doen.

Kies asseblief ’n verwysingsnommer hieronder om aan te dui by watter distrik of 
kantoor u verkies om geplaas te word: 
1. Voorsieningsketting-/Verkrygingsbestuur: Eden & Sentrale Karoo (George) Verw.: 

IP01ECK (1 Pos), Hoofkantoor (Kaapstad) Verw.: IP01HO (2 Poste), Metro-Oos 
(Mitchells Plain) Verw.: IP01DS (1 Pos).

2. Finansiële Bestuur, Rekeningkunde en Ouditkunde: Hoofkantoor (Kaapstad) Verw.: 
IP02HO (3 Poste), Weskus (Paarl) Verw.: IP02WC (1 Pos), Metro-Suid (Mitchells Plain) 
Verw.: IP02DS (1 Pos), Metro-Sentraal (Maitland) Verw: IP02DC (1 Pos), Metro-Oos 
(Kuilsrivier) Verw.: IP02DE (1 Pos).

3. Menslikehulpbronbestuur: Hoofkantoor (Kaapstad) Verw.: IP03HO (3 Poste), Metro-
Oos (Kuilsrivier) Verw.: IP03DE (1 Pos).

4. Openbare Bestuur: Hoofkantoor (Kaapstad) Verw.: IP04HO (1 Pos), Overberg 
(Caledon) Verw.: IP04OB (1 Pos), Kaapse Wynland (Worcester) Verw.: IP04CWL 
(1 Pos).

Kandidate moet ’n voltooide Z83-vorm indien wat by enige staatsdepartement verkry kan 
word. Die vorm moet tesame met ’n gewaarmerkte afskrif van die toepaslike kwalifi kasie 
en ’n Suid-Afrikaanse strepieskode-ID of Suid-Afrikaanse ID-kaart ingedien word, asook 
hul akademiese uitslae wat deur die akademiese inrigting gesertifi seer is.

Instruksies aan kandidate: Die korrekte verwysingsnommer, kantoor van voorkeur vir 
plasing en die akademiese veld moet duidelik op die aansoekvorm aangedui word vir 
die aandag van mnr. L. Ndzongo by die Direktoraat: Strategiese Mensbestuur, Wes-
Kaap Onderwysdepartement, Privaatsak X9114, Kaapstad 8001.

Let wel: Afskrifte van gewaarmerkte afskrifte en fakse sal nie aanvaar word nie. Die 
WKOD sal vir geen koste ten opsigte van hervestiging, verblyf en reis verantwoordelik 
gehou word nie. Korrespondensie sal beperk word tot gekortlyste kandidate. Indien u 
teen 01 April 2018 nog nie van die WKOD gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek 
onsuksesvol was. 

Navrae: Mnr. L. Ndzongo, tel. 021 467 2190 en mnr. K.C. Lambert, tel. 021 467 2152. 
Sluitingsdatum: 17 November 2017
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