
  

 

EMODnet Secretariaat Stage 
Junior communicatiemedewerker – Secretariaat van het Europees Mariene 
Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) 
Startdatum: Overeen te komen, bij voorkeur juni 2019 
Duur: stage van 4 tot 6 maanden, met mogelijkheid tot aanwerving op langere termijn afhankelijk van 
prestaties en externe financiering. 
Werkuren: voltijds 
Werkgever: Seascape Belgium 
Locatie: Kantoor van het EMODnet Secretariaat, InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België 

Het Secretariaat van het Europees Mariene Observatie en Datanetwerk (EMODnet), beheerd door Seascape 
Belgium, zoekt een enthousiast en gemotiveerd persoon voor een stage bij het EMODnet Secretariaat. De 
stage zal gericht zijn op het bijdragen aan de communicatie en outreach en bredere promotie- en 
organisatorische activiteiten van EMODnet, inclusief de Europese Atlas van de Zeeën (EAS). De stagiair moet 
gelokaliseerd zijn in België (pendelafstand tot Oostende) gedurende de stage. 

Profiel en vereiste competenties: 

 Masterdiploma in een relevante discipline, bij voorkeur in mariene wetenschappen, openbare 
administratie of communicatie. Junior kandidaten met beperkte werkervaring worden eveneens 
aangemoedigd om te solliciteren; 

 Uitstekende communicatie- en schrijfvaardigheden. Hoge standaard van gesproken en geschreven 
Engels (werktaal). Kennis van de lokale taal (Nederlands) is een pluspunt; 

 Goede organisatorische vaardigheden met capaciteit om te multitasken, te leveren op toegewezen 
taken en prioriteiten te stellen;  

 Kennis van website beheersystemen (bvb Drupal) en sociale media zijn een meerwaarde; 
 Sterke interpersoonlijke vaardigheden: in staat zijn om te werken in een klein multicultureel team 

en om voortgang en problemen op een effectieve manier intern te rapporteren; 
 Kennis van mariene wetenschappen en/of het mariene onderzoeks- en gegevenslandschap in België 

en/of Europa zou nuttig zijn. 

Hoofdtaken (onder supervisie van senior personeel): 

 Bijdragen tot de promotie-, communicatie- en outreach activiteiten van EMODnet en de EAS. Naast 
andere taken, omvat dit het schrijven en verspreiden van nieuwsartikels via verschillende kanalen 
waaronder nieuwsbrieven, website en sociale media; 

 Ondersteuning bieden bij het organiseren van belangrijke evenementen en vergaderingen, 
waaronder de EMODnet Open Sea Lab hackathon 2019; 

 Samenwerken met collega’s van het EMODnet Secretariaat en Seascape om bij te dragen aan 
rapporten, het nemen van notities en deliverables en te assisteren in andere taken, zoals vereist. 

Condities: stage op basis van het Vlaamse “BeroepsInlevingsStage” of BIS – ga voor meer informatie naar 
https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/beroepsinlevingsstage-bis. Seascape Belgium zal de 
stagiair een vergoeding verstrekken gedurende de volledige duur van de stage. 

Sollicitatieprocedure: geschreven applicaties bestaande uit een sollicitatiebrief en CV kunnen worden 
ingediend via email naar recruitment@seascapebelgium.be. De uiterste sollicitatiedatum is 29 maart 2019 
om 17uur CET. 

Voor meer informatie over EMODnet en deze vacature, contacteer: kate.larkin@emodnet.eu of tel: +32 
(0)59 34 14 27. 



  

 
Achtergrondinformatie 

EMODnet is een langetermijninitiatief voor mariene gegevens, van het Directoraat-generaal Maritieme 
Zaken en Visserij (DG MARE) van de Europese Commissie, dat de Mariene Kennis 2020 Strategie ondersteunt. 
Voor meer informatie, bezoek het EMODnet Central Portal (www.emodnet.eu) en het Maritime Forum 
(https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/). 

De EMODnet gemeenschap wordt ondersteund door een toegewijd Secretariaat dat gelokaliseerd is in 
Oostende (België), en wordt beheerd door Seascape Belgium. Het EMODnet Secretariaat waakt over de 
coördinatie en levering van EMODnet, alsook het organiseren van evenementen en communicatie met 
diverse belanghebbenden waaronder de mariene wetenschappelijke- en databeheergemeenschap, 
beleidsmakers en maritieme industrie. Sinds 2017 houdt het EMODnet Secretariaat ook toezicht op het 
onderhoud en de verdere ontwikkeling van de Europese Atlas van de Zeeën 
(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas_en), dat mogelijk gemaakt is door EMODnet en andere 
belangrijke EU-initiatieven en –organen. 

 


