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HR Learning and development (m/v/x) 

 

Referentie stagenaanbieding: 2-S1-NLFR-NL 

 

Plaats 
Brussel 

 

Diploma 

Vereisten 
• Bachelor 
• Master 

Richting 
In het domein  
• Arbeids- en Organisatiepsychologie 
• Communicatiewetenschappen 
• Office management 
• ... 

 

Voornaamste opdrachten en taken 

De dienst Opleiding en Organisatieontwikkeling van de FOD Economie is op zoek 
naar enthousiaste studenten om het team aan te vullen.  

Ligt jouw interesse in het domein van opleidingen en ontwikkeling? Of spreekt (team-
)coaching, loopbaanbegeleiding, projectmanagement en organisatieontwikkeling jou 
meer aan? Lees dan snel verder. 

Concreet zal je bijdragen tot volgende taken en projecten:  
• Opleidingen coördineren en realiseren die zijn opgenomen in het opleidingsaanbod 

van de FOD Economie. Bijvoorbeeld communicatie-opleidingen, opleidingen voor 
controlediensten, enz. Je verzamelt de noden en gegevens en organiseert 
klantengesprekken. Je reikt concrete opleidingsoplossingen aan; 

• Leerprogramma's en leertrajecten ontwikkelen en realiseren (online en fysiek) ter 
ondersteuning van projecten, specifieke functiegroepen, digitale en wendbare 
skills. Bv leiderschapsontwikkeling; 

• Deelname aan opleidings- en coachingstrajecten voor bepaalde doelgroepen; 
• Uitwerken van rapporteringen; 
• Leergegevens (HR-data) analyseren en vertalen naar verbeteracties, best practices 

en opleidingsmethoden; 
• Je biedt ondersteuning aan de experten van de dienst ter ondersteuning van 

projectleiders, medewerkers, teams en de organisatie in de domeinen change- en 
projectmanagement, kennismanagement, loopbaanontwikkeling en -evaluatie, 
heroriëntering , werkorganisatie en organisatiecultuur; 

• Mee faciliteren van workshops ter ondersteuning van de interne diensten. 
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Stageperiode 
Bespreekbaar 

 

Stageduur 

Bespreekbaar 
 

Profiel 

Vereiste competenties 
We streven naar het geven van verantwoordelijkheid en autonomie aan studenten, 
zodat je een eigen invulling kunt geven aan je werkervaring. We werken vaak in 
projecten met wijzigende samenstellingen. Je werkt dus graag in team, bent flexibel 
en neemt je verantwoordelijkheid in de groep op. Je deelt kennis en informatie op 
een transparante manier. Je beschikt over de nodige mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden en past je aan de doelgroep aan. Je hebt een goed 
analytisch en synthetisch vermogen.   

Pluspunten 
Omdat de federale overheid een tweetalige omgeving is, is een basiskennis van het 
Frans nuttig.  

Kennis van de Officetoepassingen en SharePoint is ook een pluspunt. 

 

Werkcontext 

De dienst Opleiding en Organisatieontwikkeling is verantwoordelijk voor het 
begeleiden (advies- oplossingen - coaching) en ontwikkelen (opleiding -groei-leren) 
van medewerkers, teams en organisatie met het oog op het efficiënt en effectief 
realiseren van de organisatiedoelstellingen 

We staan in voor 4 grote dienstverleningen: 
1. ontwikkeling en begeleiding bieden op vlak van kennis- en talentmanagement, 

loopbaanontwikkeling, evaluatie, werkorganisatie, organisatiestructuur, data en 
organisatiecultuur 

2. ondersteunen van levenslang leren en organiseren van opleidingen  
3. ondersteuning van veranderingsprojecten 
4. Coördinatie stagiaires en studentenstages met het oog op de toekomst 
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Je 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 
Timothy Delrue 
 02 277 93 50 
timothy.delrue@economie.fgov.be 

Voor de stagemodaliteiten 
Timothy Delrue 
student_stage@economie.fgov.be 
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