
 

Stage bij de RVA 

De RVA en zijn Taaldienst 

 



De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een federale overheidsinstelling die instaat voor de 

werkloosheidsverzekering en voor alle vormen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.  

Een brede waaier aan onderwerpen dus voor de vijftienkoppige Taaldienst.  

Wat doet de Taaldienst zoal? 

We vertalen alle documenten die de RVA nodig heeft in alle EU-talen 

We tolken interne vergaderingen 

We geven taaladvies aan alle RVA-medewerkers 

Waarom geeft een stage bij de RVA jouw carrière een boost? 

 

Je vertaalt een brede waaier aan teksten, kort en lang, van juridische nota's over reglementair 

nieuws tot artikels voor ons magazine. 

Je leert werken met state-of-the-artvertaalsoftware. 

Je krijgt een meter of peter die voor je klaarstaat op je eerste dag, die je tijdens je hele stage 

begeleidt en die al je vragen beantwoordt. 



Je leert zowel samenwerken en overleggen, als zelfstandig je werk organiseren en deadlines 

respecteren. 

Kom je als tolk stage lopen? Dan proef je van onze interne vergaderingen in de stomme cabine en 

maak je kennis met de dagelijkse variatie die je hebt als tolk én vertaler zoals dat is bij de meeste 

overheidsdiensten. 

Je krijgt dagelijks feedback over al je werk en een stageverslag aan het einde. 

Wat verwachten we van jou? 

Je zit in je master Vertalen, master Tolken, master Meertalige communicatie, bachelor Office 

Management of postgraduaat Conferentietolken. 

Nederlands en Frans zijn jouw beste vrienden. 

Ken je nog andere talen? Perfect! Wie weet kun je die tijdens je stage ook oefenen. 

Je bent gemotiveerd, proactief en leergierig. 

Getuigenissen 

L'ONEM, on aime !  - Alicia 

Un stage plus qu’enrichissant et stimulant au sein d’une équipe bienveillante et très à l’écoute, je 
recommande à 1000 % !  - Laetitia 

Un stage enrichissant dans un cadre agréable et avec une équipe soudée. Een geweldige ervaring! - 
Brenda 

Mon stage au sein de l'ONEM peut se résumer en 3 mots : accueil, professionalisme, liberté !  - Sylvie 

Meer info? 

Meer details vind je op Fedweb.  

https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/vertalen-en-tolken/stages/stageaanbod/taaldienst-rva


Contacteer ons 

evelyne.vanderheyden@rvaonem.fgov.be  

mailto:evelyne.vanderheyden@rva.be

