
Stage – Taaldienst
De RVA?

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een socialezekerheidsinstelling die instaat 
voor de werkloosheidsverzekering en voor alle vormen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Wat doet de Taaldienst?
• Documenten van uiteenlopende aard vertalen: juridische teksten, administratieve nota’s, reglementering, 

bestekken, boekhoudkundige richtlijnen enz. Vooral in de drie landstalen, maar ook in de andere EU-talen.
• Tal van vergaderingen tolken (Frans-Nederlands en omgekeerd): zittingen van het beheerscomité, directeurs-

vergaderingen, technische vergaderingen enz.
• Taaladvies geven aan alle RVA-medewerkers.

Info en contact
Je kandidatuur en al je vragen kun je kwijt bij Evelyne Vanderheyden: 
• evelyne.vanderheyden@rvaonem.fgov.be
• 02 515 41 04 
• Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Taaldienst, t.a.v. mevrouw Evelyne Vanderheyden

Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel

Of bekijk onze Sway.

Voorwaarden voor je stage
Je zit in:
• de master Vertalen
• de master Tolken
• de master Meertalige communicatie
• de bachelor Office Management
• het postgraduaat Conferentietolken

Je studeert minstens Nederlands en Frans. Extra 
talen zijn altijd welkom.

Heb je al een CAT-tool onder de knie? Hoeft niet, 
maar is wel een plus!

Takenpakket
• Je vertaalt een brede waaier aan teksten. Alles 

wordt nagelezen door een collega en je krijgt 
feedback over elke vertaling.

• Als tolk oefen je in de stomme cabine en word 
je gecoacht door een collega.

Begeleiding
Je leert werken met onze CAT-tool en wordt begeleid 
door een meter of peter. Je krijgt ook hulp en feedback 
van alle vertalers van de ploeg. Aan het einde van 
je stage krijgt je onderwijsinstelling een schriftelijk 
stageverslag.

Interesse?
• Stuur je cv per brief of mail naar Evelyne 

Vanderheyden (zie hieronder).
• Voldoe je aan de basisvoorwaarden (de juiste 

studies en talen)? Dan word je uitgenodigd voor 
een gesprek.

• Als dat gesprek goed verlopen is, krijg je van 
ons een brief. We zullen je dan ook vragen om 
ons onder andere een stageovereenkomst te 
bezorgen. Dat document kun je aan je onder-
wijsinstelling vragen.

https://sway.office.com/9aEIDTFu0lEMjCeI?ref=Link

