
 

Vlaams Instituut voor de Zee 

VACATURE 

Vlaams Instituut voor de Zee  

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondersteunt het zeewetenschappelijk onderzoek in 

Vlaanderen. Het VLIZ is een coördinatie- en informatieplatform, een knooppunt voor marien en 

kustgebonden onderzoek, dat ook fungeert als internationaal aanspreekpunt. Belangrijke 

activiteiten zijn nationale en internationale netwerking, informatie- en databeheer, wetenschaps-

communicatie voor het beleid, het onderwijs en het grote publiek, en logistieke ondersteuning van 

onderzoek. 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding  

één wetenschappelijk medewerker communicatie (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde 

duur).  

Het VLIZ stelt in elke functie de volgende waarden voorop: enthousiaste betrokkenheid, open 

dienstbaarheid, uitmuntende professionaliteit, integriteit. 

Wetenschappelijk Medewerker afdeling Communicatie   

Functie  

De afdeling Communicatie van het VLIZ neemt diverse interne en externe taken op m.b.t  

communicatie, informatieverstrekking en educatie. Het betreft het aanleveren van correcte, op maat 

gesneden informatie naar diverse doelgroepen (via publicaties, infoloket, ...) evenals het stimuleren 

van interne en externe netwerking (via evenementen, projecten,...). Deze interactie veronderstelt per 

definitie een grote openheid naar buiten en een wil om in teamverband kennisdoorstroming te 

helpen stimuleren. 

De nieuwe medewerker Communicatie zal onder leiding van en in samenwerking met de 

verantwoordelijke Communicatie, mee instaan voor: 

 De concrete uitwerking van VLIZ-producten/-publicaties, -evenementen (o.a. VLIZ Marine 

Science Day, Dag van de Wetenschap) en -projecten (o.a. communicatie rond het onderzoek 

aan boord van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin en in het Marien Station Oostende) 

 De prospectie van nieuwe initiatieven met diverse doelgroepen (mariene wetenschappers, 

breed publiek,...) 

 Het helpen visibel maken van het Vlaams marien en kustgebonden onderzoek naar diverse 

doelpublieken toe (o.a. via sociale media, website, etc.) 

 De integratie in nationale en internationale netwerken 

Profiel 

 Academische master: diploma in een relevant onderzoeksdomein; opleiding/ervaring in 

mariene en communicatiegerichte disciplines strekt tot aanbeveling 

 Minstens 3 jaar werkervaring in (mariene) onderzoeksprojecten, ondersteuning van 

(zee)wetenschappelijk onderzoek en/of samenwerking in de (mariene) onderzoekssfeer 

 Sociaal- en communicatief vaardig; klantgericht; goed in teamverband functionerend 

 Analytische geest, in staat zelfstandig en creatief projecten tot een goed einde te brengen 

 Zeer goede kennis van Nederlands, goede kennis van Engels; vlot in schrijf- en spreektaal 

 Basis ICT vaardigheden MS Office; werkervaring met multimedia, communicatietools, andere 

creatieve processen, artistieke interesses en talenten, strekken tot aanbeveling 



Voor meer informatie over deze vacature en de taakomschrijving, contacteer: 

Jan Seys, afdelingshoofd Communicatie  

E-mail: jan.seys@vliz.be  

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende job in de dynamische omgeving van het VLIZ, een contract van 

onbepaalde duur binnen het vast personeelskader en een salaris volgens diploma/ervaring conform 

de barema’s van het Vlaams personeelsstatuut (u kan dit simuleren met de Salarissimulator op 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator. 

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, 

eindejaarstoelage, maaltijdcheques, groepsverzekering pensioen, hospitalisatieverzekering, 

fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.   

Overtuigd van de mogelijkheden in deze functie?  

Bezorg ons uw sollicitatiebrief, met duiding van uw motivatie en interesse voor deze vacature, 

samen met uw curriculum vitae ten laatste op 20 juni 2017 (12u00):  

 Per post: Jan Mees, Algemeen directeur VLIZ, InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, BE - 8400 

Oostende 

 Per mail: jobs@vliz.be met onderwerp “Wetenschappelijk Medewerker Communicatie”  

Telefonisch: u kan ons contacteren op het nummer +32 (0)59 34 21 30 

Het VLIZ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. U wordt aangeworven op basis 

van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, geloof, huids-

kleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventueel handicap.  

Selectieprocedure  

Op basis van de ontvangen sollicitatiebrieven en cv’s wordt een selecte groep kandidaten 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op maandag 26 juni 2017. Kandidaten worden op 

donderdag 22 juni op de hoogte gebracht. De sollicitatiegesprekken gaan door in de kantoren van 

het VLIZ.  

Vlaams Instituut voor de Zee vzw – Flanders Marine Institute  

InnovOcean site – Wandelaarkaai 7  

BE – 8400 Oostende  

T: +32 (0)59 34 21 30  

F: +32 (0)59 34 21 31  

http://www.vliz.be  
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