
  

VACATURES 
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 
 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding twee 
stafmedewerkers (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). Het gaat om een: 
 
Wetenschappelijk medewerker Cijfers&Beleid 

 
Het departement Cijfers&Beleid van het VLIZ ondersteunt een duurzaam en wetenschappelijk 
onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de aanpalende estuaria, door het 
aanreiken van beleidsrelevante wetenschappelijke informatie. De kerntaak is het vertalen van 
(ruwe) data naar beleidsrelevante cijfers, informatieproducten en kennis. 

Taakomschrijving 
De wetenschappelijke medewerker zal onder leiding van en in samenwerking met de 
verantwoordelijke van Cijfers&Beleid, mede instaan voor:  

 de concrete uitvoering van eigen en externe projecten; 
 de prospectie naar nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden met Vlaamse mariene 

onderzoeksgroepen en administraties; 
 de integratie in nationale en internationale netwerken.  

Profiel 
 Diploma in de wetenschappen (niveau master of gelijkwaardig), opleiding/ervaring in mariene 

disciplines strekt tot aanbeveling; 
 minstens 3 jaar werkervaring in mariene onderzoeksprojecten, ondersteuning van 

zeewetenschappelijk onderzoek en/of samenwerking in de mariene onderzoekssfeer; 
 affiniteit met de doelstellingen van het VLIZ, en van overheidsdiensten en beleid in het 

algemeen; 
 affiniteit met de wisselwerking tussen de resultaten van het zeewetenschappelijk onderzoek 

enerzijds en beleid&beheer anderzijds; 
 analytische geest, resultaatgericht werken, zelfstandig en creatief projecten mee invullen, 

uitwerken en tijdig voltooien; 
 bekwaam om vergaderingen en werkgroepen op te volgen en strategisch mee te denken over de 

uitbouw van activiteiten en de invulling van de kerntaken van het departement; 
 sociale vaardigheden, nodig om in team te werken met andere medewerkers, zowel intern (VLIZ) 

als in externe (onderzoekers, beleidsmakers) samenwerkingsverbanden; 
 goede kennis van Nederlands en Engels, vlotte pen; 
 ICT vaardigheden MS Office (Excel, Word, Access), werkervaring met GIS en webtechnologieën 

(html, php, ..) strekken tot aanbeveling 

Marien technicus 

Het departement Onderzoeksinfrastructuur van het VLIZ verleent logistieke steun aan mariene 
onderzoekers door in te staan voor het beheer, het onderhoud en de manipulatie van 
gemeenschappelijk te gebruiken onderzoeksinfrastructuur en -apparatuur. Een kerntaak is om het 
Vlaamse onderzoeksschip ‘Zeeleeuw’ in te zetten voor metingen en staalnames op zee. Dit gebeurt 
in samenwerking met VLOOT, de reder van de Vlaamse overheid. 

 



Taakomschrijving 
De marien technicus zal onder leiding van en in samenwerking met de verantwoordelijke van 
Onderzoeksinfrastructuur, mede instaan voor: 

 de operationaliteit van het staalname- en instrumentenpark van het VLIZ: inzet, onderhoud en 
herstellingen; 

 de voorbereiding van de aankoop van nieuwe toestellen; 
 het plannen, uitvoeren van en bijdragen tot staalnamecampagnes en surveys op zee; 
 algemene ondersteuning van staalname- en meetcampagnes van zee- en kustonderzoekers; 
 de operationaliteit van de meetsystemen van het VLIZ, en zorg voor de hierdoor gegenereerde 

data (transfer, metadata, archiveren, kwaliteitscontrole); 
 onderhoud gebouwen, walfaciliteiten, wagenpark VLIZ. 
 
Profiel 
 ingenieur electronica, electrotechniek, of gelijkwaardig door ervaring, opleiding/ervaring in 

mariene disciplines strekt tot aanbeveling; 
 minstens 1 jaar werkervaring in een gelijkaardige functie;  
 kennis van het zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen en van mariene wetenschappelijke 

meet- en staalnametechnieken, ervaring met electronische toestellen (ADCP, CTD, sonars,...) 
strekt tot aanbeveling; 

 ervaring met werk aan boord van onderzoeksschepen; 
 pragmatisch, analytische geest, groot ‘probleemoplossend vermogen’, zelfstandig, zin voor 

initiatief en creatief; 
 uitstekende sociale vaardigheden, nodig om in team en aan boord samen te werken, zowel 

intern (VLIZ) als extern (onderzoekers), ‘klantgericht’ en dienstbaar; 
 bereid hard te werken, met een divers takenpakket; 
 flexibele werkuren en bereid meerdaagse tochten te varen; 
 rijbewijs B vereist 
 strekken tot aanbeveling: kennis van ICT en programmeren, algemeen stuurbrevet, 

marifoonbrevet, ervaring met rijden met aanhangwagens. 

Wij bieden een uitdagende job in de dynamische omgeving van het VLIZ, de nodige opleidingen, een 
contract onbepaalde duur, en een salaris volgens diploma/ervaring (barema’s van het Vlaams 
personeelsstatuut). 
 
Spreekt één van deze functies u aan, stuur dan uw sollicitatiebrief met uw curriculum vitae vóór 11 
juni 2010 naar Jan Mees, Directeur VLIZ, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende, jan.mees@vliz.be, tel. 
059/34.21.30. 
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