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VLIZ | LifeWatch

Winnaars VLIZ Wetenschapspr�zen 2021 bekend
VARIA

Benieuwd wie dit jaar de VLIZ North Sea Award en Thesis Awards gewonnen heeft? Je hoort

het op de VLIZ Marine Science Day van 2 maart. Maar je leest het eerst hier.

LEES MEER

Emil De Borger

VLIZ Marine Science Day op woensdag 2 maart 2022
KALENDER

Wedden dat de mariene onderzoekersgemeenschap op woensdagvoormiddag 2 maart aan het scherm gekluisterd zit voor de

online VLIZ Marine Science Day?

LEES MEER

Unieke doorbraak in het screenen van microplastics in zee
ONDERZOEK

Belgische onderzoekers ontwikkelden een semi-automatische en kostenefficiënte methode

om microplastics in het mariene milieu te tellen en te herkennen.

LEES MEER

VLIZ | ILVO | UGent

VLIZ werft aan: hoofd klimaatonderzoek
b� Marine Robotics Centre

VACATURES

Voor een doctor met sterke interesse en ervaring in marien

klimaatonderzoek met inzet van mariene technologie. Nieuw

te ontwikkelen onderzoeksprogramma moet boost geven

aan het klimaatonderzoek binnen het VLIZ Marine Robotics

Centre.

LEES MEER

VLIZ Marine Robotics Centre rekruteert
nieuwe medewerkers

VACATURES

Om het team van het Marine Robotics Centre extra te

versterken, zoekt het twee nieuwe medewerkers: een

ingenieur voor het operationeel houden van de robotica en

moorings; en een een onderzoeker voor de data analyse.

LEES MEER

VLIZ werft aan: Junior Blue Innovation
Officer

VACATURES

Ben jij gebeten door marien onderzoek en innovatie, en wil

je graag een impact creëren bij professionele eindgebruikers

uit de Blauwe Economie en het marien beleid?

LEES MEER

VLIZ zoekt Developer & Database
Engineer voor uitwerken van robuuste
dataportaal-architectuur

VACATURES

De IT-afdeling van het VLIZ zoekt een Developer & Database

Engineer die instaat voor de optimalisering van de

databankarchitectuur van het dataportaal.

LEES MEER

Vrouwen en meisjes in de mariene wetenschappen
OVER VLIZ

Op 11 februari vierden we de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap.

Om het belang van gendergelijkheid te benadrukken, zet VLIZ een heel jaar lang de

vrouwelijke medewerkers in het voetlicht. Elke maand stellen we twee vrouwelijke collega's

aan je voor en vertellen we het verhaal achter de persoon in beeld.

LEES MEER

VLIZ | Reynaert

VUB vacature: twee professoren ecologie
voor departement biologie

VACATURES

Twee excellente onderzoekers-docenten gezocht met

expertise in aquatische ecosystemen, tropische

ecosystemen en/of planten/algen.

LEES MEER

Postdoc voor ontwikkeling biofysisch
Noordzeemodel b� KULeuven/KBIN

VACATURES

Postdoc gezocht voor het verder ontwikkelen van het

biofysisch model voor de Noordzee, in relatie tot de effecten

van drijvende constructies op het ecosysteem.

LEES MEER

Boekentip: Een zee vol meerminnen
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Eventcoördinator en

projectassistent op het VLIZ, Nathalie Keersebilck, dompelde zich onder in de mysterieuze

wereld van de mythologische en hybride meermensen.

LEES MEER

VLIZ | Nathalie Keersebilck

Grote Schelpenteldag 2022 op zaterdag 19 maart
KALENDER

Ervaring of niet, iedereen kan (zee)wetenschapper worden voor een dag! Kom naar een van de telposten in de tien

kustgemeenten en help de wetenschap een handje. Dit jaar zoeken we naar verschillen tussen strandschelpen op de Belgische

en de Nederlandse stranden.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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Het akoestisch karakter van een
onderwaterhabitat
Hoe klinkt de zee onder water? En kun je aan het onderwatergeluid aflezen of het marien ecosysteem al dan niet gezond is?

Het onderzoek van doctorandus Clea Parcerisas (VLIZ & UGent) uitgelegd in woord en beeld.

Lees meer

UITGELICHT

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Nieuwsbrief delen

Lijkt Testerep magazine iets voor jouw vrienden of collega’s?

Deel het met hen!

Fris je schelpenkennis op voor de Grote Schelpenteldag
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de Grote Schelpenteldag, maar bang dat jouw schelpenkennis

niet ver genoeg reikt? Volg de online opleidingen op woensdagavond 9 maart. De basiscursus is er voor

absolute beginners; de masterclass voor wie de moeilijkere soorten wat wil opfrissen.
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