
Stagiaire marketing / communicatie 

 
Referentie stageaanbieding: 1-E6-FR/NL-NL 

 
Plaats: 

Brussel  
 

Diploma:  
Vereisten: 

Bachelor of Master 
Richting:  

Communicatie- en informatiewetenschappen 
 

Voornaamste opdrachten en taken: 

Opdracht : de zichtbaarheid van de dienst Nationale Standaarden te verbeteren 
zodat het zijn portefeuille aan klanten kan vergroten en zijn positie als 
dienstverlener op de Belgische markt kan versterken. 

Om dit doel te bereiken worden meerdere taken voorgesteld, die bijdragen tot: 

− Het vergroten van de zichtbaarheid op de nationale markt door  
o de realisatie van korte films over bepaalde onderwerpen (bv. 

demonstratie van de werking van een Watt balans), 
o het identificeren van tijdschriften en free lance journalisten waarmee 

een samenwerking kan gestart worden. 
− De evaluatie en de bestendiging van onze bekendheid op het niveau van de 

FOD Economie door: 
o het opstellen van een artikel omtrent « de zeven zaken die dankzij 

metrologie dagelijks voor mij mogelijk zijn zonder dat ik er bewust van 
ben”, 

o een specifieke vragenlijst. 
− Een sensibilisering op het gebied van metrologie in het pre-universitair 

onderwijs door: 
o identificatie van de mogelijkheden op het niveau van het secondair 

onderwijs, 
o het beschikbaar stellen van een onderwijspakket (toolbox, video’s, …). 

− Een verbetering van de efficiëntie van onze huidige communicatietools, met 
name 

o de sociale media, 
o de internet site, 
o gedrukte materialen (brochures, folders, banners). 



 
Stageduur: 

Van 3 tot 6 maanden, idealiter als afstuderende. 
 

Stage periode 

Te bepalen  
 

Profiel 

Vereiste competenties:  

− Weten hoe je een volledig communicatieplan opstelt.  
− Weten hoe communicatiemiddelen (vooral websites) moeten worden gecreëer  
− Alle communicatietechnieken beheersen (public relations, persrelaties, uitge  

evenementen, digitale communicatie, enz.)  
− Kennis van interactieve en netwerkcommunicatie.  
− Uitstekende schrijfvaardigheid.  
− Sterk vermogen om samen te vatten.  
− Vermogen om in lekentaal te communiceren en zich aan te passen aa   

doelpubliek 

Pluspunten:  

− Belangstelling voor economische vraagstukken en technologische innovatie. 
− Sterke belangstelling voor nieuwe media en het medialandschap. 
− Goede interpersoonlijke vaardigheden. 
− Vermogen om initiatief te nemen 

 
Werkcontext: 

De dienst Nationale Standaarden (SMD) maakt deel uit van de Algemene Directie 
Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie. 

SMD heeft tot doel om de kwaliteit van de metingen in België te verzekeren door de 
traceerbaarheid naar het International System of Eenheden (SI) te garanderen door 
een verband te realiseren tussen de precisieapparatuur of de standaarden van de 
klant en nationale meetstandaarden. 

SMD ondersteunt innovatie door meetstandaarden aangepast aan de noden van de 
ondernemingen te ontwikkelen en te verbeteren. 

Ten slotte is een van de doelstellingen van het SMD de verspreiding van 
metrologische kennis, hetzij door deskundig advies te verstrekken over specifieke 
kwesties, hetzij door het publiek te informeren over de toepassingen van metrologie 
in hun dagelijks leven. 

  



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 

De heer Jan De Kinder 
: 02 277 8085 
Jan.Dekinder@economie.fgov.be  

Voor de stagemodaliteiten:  

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

 

https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/werken-bij-de-fod-economie/stages-bij-de-fod-economie
mailto:&student_stage@economie.fgov.be
mailto:Jan.Dekinder@economie.fgov.be
mailto:&student_stage@economie.fgov.be

