
8/2/2018 VLIZine jrg. 13, nr. 12 (december 2012)

http://www.vliz.be/docs/vlizine/vl_13_12.htm 1/2

VLIZINE
jrg. 13, nr. 12 (december 2012) 

 Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene
wetenschappers.

 Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en
wordt verspreid onder alle geïnteresseerden. 

 V.U.: Jan Mees  
 Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

  
Reacties naar: jan.seys@vliz.be

  
Volg VLIZ nu ook op Twitter:   @jmeesvliz

  

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van
onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige
informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt
graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE
rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn
raadpleegbaar via deze link.

  
NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

  
1. Vacatures, beurzen en fondsen

 1.1. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is op zoek naar vier nieuwe medewerkers
  

1.1. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is op zoek naar vier nieuwe medewerkers
 VLIZ werft aan: een administratief medewerker, een marien technicus, een IT medewerker en een wetenschappelijke

medewerker 
 Link: http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/VLIZ_Vacatures 

  
[top]

  
 
DISCLAIMER 

 VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet
noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge
van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen
wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming
en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  
COPYRIGHT

 Copyright © 2012 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen,
maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd
naar derden.

  
LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN 

 Meer info vindt u op onze website.
  

WEBSITE 
 www.vliz.be
  

 
Vlaams Instituut voor de Zee

 Flanders Marine Institute
 VLIZ – InnovOcean site
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Wandelaarkaai 7
 8400 Oostende

 Tel. +32-(0)59-34 21 30
 Fax +32-(0)59-34 21 31
 http://www.vliz.be
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