
                                                                                                                         
 

Werken bij ILVO Marien?!?! Ja natuurlijk!!! 
Werken bij ILVO Marien is even divers en uitdagend als het marien onderzoek zelf. Dit houdt in 
dat wetenschappers met verschillende expertises op ILVO Marien nauw samenwerken rond 
ecologische, (bio)technische, (socio)economische en maatschappelijke topics. Momenteel zitten een 
aantal relevante projectvoorstellen in de pijplijn en als deze goedgekeurd worden willen we 
onmiddellijk uit de startblokken schieten! Daarom zijn we alvast op zoek naar nieuwe collega’s 
met diverse expertises! 

 
Als een vis in het water 
Werken bij ILVO Marien betekent bijdragen aan maatschappelijk relevant onderzoek terwijl je 
ondergedompeld wordt in een stimulerende omgeving (o.a. de splinternieuwe InnovOcean Campus 
in Oostende) met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke groei. Samen met een uitgebreid team 
van ILVO -collega’s, stakeholders (vissers, beleid, NGO’s, bedrijven, etc.) en (inter)nationale 
netwerken wordt ingezet op het opvolgen en het beschermen van het marien milieu en het 
verduurzamen van de mariene sectoren.  

 
Vissen gezocht 
Om snel te kunnen schakelen bij de goedkeuring van de projectenvoorstellen in de pijplijn 
(gemiddelde duur 1 jaar) maar ook voor toekomstige vacatures legt ILVO Marien een 
wervingsreserve aan en zijn we op zoek naar gemotiveerde wetenschappers: 
▪ Beschik jij over een brede wetenschappelijke/maatschappelijke kijk en een samenvattend en 

analytisch vermogen om alle aspecten van de optimalisering van het verzamelen en 
verwerken van vistuigafval in een Vlaamse context na te gaan en te consolideren in een 
roadmap?    

▪ Beschik jij over de interesse en expertise om samen met ILVO-collega’s een ruimtelijk 
expliciet statistisch model te ontwikkelen om het ruimtelijk voorkomen van vis beter te 
karteren?  

▪ Beschik jij over de interesse en expertise om samen met ILVO-collega’s een mathematisch 
programmeringsmodel te ontwikkelen ter ondersteuning van efficiënter gebruik van quota 
om in samenwerking met het beleid scenario’s voor een beter beheer te doorlopen?  

▪ Heb jij technisch inzicht en een kritische geest om na te gaan wat de mogelijkheden zijn 
voor de Belgische vloot om tijdens en na de Brexit-overgangsfase te blijven vissen met de 
boomkor, en mogelijkheden uit te werken om te vissen met ‘lage-impact-visserijmethodes’ 
in gebieden met beperkte toegang zoals bv. windmolenparken en Natura 2000 gebieden?   

▪ Ben je geboeid door de biologie, het gedrag, de migratie en het beheer van pelagische 
vissoorten zoals haring en makreel en heb je de nodige basiskennis en drive om dit in 1 jaar 
tijd te doorgronden en neer te schrijven?  

▪ Heb je een degelijke basiskennis met het modelleren van mariene voedselwebmodellen,  n 
interesse in de bentho-pelagische koppeling?  

▪ Heb je socio-economische kennis en/of ervaring met en de sociale vaardigheden om na te 
gaan of er potentieel zit in een kust gebonden promotie en vermarkting van lokaal en 
seizoenaal gevangen vissoorten zoals haring en makreel?  

▪ Beschik je over wetenschappelijke kennis en expertise om de toepassingen van eDNA voor 
de visserijsector verder te optimaliseren, ben je gedreven om bio-informatische analyses van 
high ‘throughput sequencing’ datasets verder uit te diepen en heb je de expertise om deze 
datasets te linken met abiotische parameters van de Noordzee?   

▪ Zitten moleculaire analyses zoals DNA-extracties en dPCR in jouw genen en heb je 
interesse in het uitvoeren van ‘library preparation’-stappen voor ‘high throughput 
sequencing’?  

 



 
 

Vis niet achter het net 
Herken je jezelf in één of meerdere profielen? Laat het ons zo snel mogelijk weten en stuur je CV 
met een motivatiebrief of een filmpje voor zondag 02/10/2022 naar personeel@ilvo.vlaanderen.be 
met als onderwerp EV/2022/039. Bij een potentiële match word je op 12 of 13 oktober 2022 
uitgenodigd voor een speed sollicitatie met enkele ILVO-collega’s om verder kennis te maken en 
de opties voor mogelijke samenwerking te bespreken.  
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