
Vertaler   Frans          Nederlands 

 
Referentie stageaanbieding: 15-E2-NL 

 
Plaats:  

North Gate III,  

Koning Albert II-laan, 16 
1000 Brussel  

 
Diploma: student in het laatste jaar van een Master's degree 
Vereisten: Moedertaal: Nederlands 
 
Richting: Master of Arts in Vertalen, Master in de meertalige communicatie,… 
 

 
Voornaamste opdrachten en taken: 

U maakt deel uit van het team Energie van de FOD en meer bepaald van de afdeling 
Algemene Zaken 

Voorbeelden van te vertalen teksten: 

• persberichten; 
• teksten voor onze website of intranet 
• artikelen voor interne en externe communicatie 
• PowerPointpresentaties; 
• wetteksten; 
• verslagen van vergaderingen; 
• ... 

De vertalingen die u maakt, zullen zelden letterlijke vertalingen zijn. Bij het vertalen 
moet u ook rekening houden met de doelgroep en het gebruikte 
communicatiekanaal, zodat de belangrijkste boodschap die we willen overbrengen 
duidelijk is. De vertaling zal daarom vaak ook enige copywriting omvatten. 

 

Er zullen vertalingen van het Frans naar het Nederlands worden gevraagd. Kennis 
van het Engels of het Duits is een voordeel, maar niet vereist. In uitzonderlijke 
gevallen kan u worden gevraagd vanuit het Nederlands naar het Frans te vertalen. 

 
Stageduur: 

De duur van de stage en de werktijden (deeltijds of voltijds) moeten tussen de stagiair 
en de organisatie worden overeengekomen. Wij geven er echter de voorkeur aan dat 



uw stage minimaal acht weken duurt, zodat u zich vertrouwd kunt maken met het 
onderwerp en de specifieke woordenschat van de energiematerie. 

 
Stageperiode 

Vanaf 1 augustus 2022 
 

Profiel 

Vereiste competenties:  

Team 
• Staat open om in team te werken 

 
Betrouwbaarheid tonen 

• Beschikt over technische kennis voor het vertalen van teksten naar het  
• Nederlands 
• Behandelt informatie met de nodige discretie. 
• Is eerlijk en integer 

 
Zichzelf ontwikkelen 

• Wil zich verder ontwikkelen door het verwerven van nieuwe inzichten. 
• Kent eigen competenties en beperkingen en is hier eerlijk over. 
• Vraagt om feedback over zijn/haar gedrag en past dit aan indien nodig. 

 
Objectieven behalen 

• Resultaatgerichtheid tonen: resultaten genereren door doelgericht en  
binnen de beschikbare tijd acties te ondernemen 

 

Pluspunten:  

• Interesse in de energie-materie 
• Kennis van Trados, Sharepoint, Teams, Office et Outlook 
• Kennis van Engels en Duits 

 

 
Werkcontext: 
Het team Algemene Zaken van het Directoraat-generaal Energie van de FOD 
Economie heet u welkom in een aangename omgeving. Je wordt beschouwd als een 
volwaardig lid van ons team. Je werkt nauw samen met onze vertaalmanager, onze 
communicatiemedewerker, onze HR-correspondenten, ons afdelingshoofd...  
  
Je zal ook de kans krijgen om het professionele milieu te ontdekken, met name dat 
van een federale administratie, en om je vaardigheden te ontwikkelen en je talenten 
te benutten. 
 

  



Stageaanvraag indienen 

Download het inschrijvingsformulier op de website, en stuur het ingevulde formulier 
samen met je CV op naar &student_stage@economie.fgov.be. 

 
Contactpersonen: 

Voor de stage-inhoud 
 
Mevrouw Ann De Graeve 
Ann.Degraeve@economie.fgov.be  
 
Madame Stéphanie Vermeersch 
Stephanie.vermeersch@economie.fgov.be  
 
Voor de stagemodaliteiten:  

De heer Timothy Delrue 
&student_stage@economie.fgov.be 
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