
Job Description: adviseur International Collaborative Research (M/F) 
voor het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie  (KHID), 

Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie (WTOD)  
Publication date : 24 juli  2019 

 

1. Functiebeschrijving en bijhorende taken 

 

Werkzaam in de WTOD-afdeling van het KHID, zal de succesvolle kandidaat verantwoordelijk zijn voor het 
assisteren bij de ontwikkeling en het schrijven van, hoofdzakelijk, EU-onderzoeksprojectvoorstellen ter 
ondersteuning van de erkende onderzoeksentiteiten van de Belgische Defensie (Koninklijke Militaire School, 
Militair Ziekenhuis Koningin Astrid en de Defensie Laboratoria). 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een voltijdse master of PhD in de ingenieurswetenschappen 
(Toegepaste Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen) of economische wetenschappen. 

De succesvolle kandidaat zal opportuniteiten voor onderzoeksprojecten met EU of andere financiering in kaart 
brengen, oproepen voor projecten identificeren die nuttig kunnen zijn voor de verschillende 
onderzoeksinstellingen van de Belgische Defensie en deze tijdig communiceren aan de relevante 
belanghebbenden (voorbeeld: brokerage events, ...). 

Hij/zij zal helpen bij het opzetten van consortia en het vinden van partners voor projecten met EU-financiering 
en de onderzoeksentiteiten van de BE Defensie introduceren bij relevante consortia en partners. 

De succesvolle kandidaat zal de projectvoorstelteams bijstaan bij het tijdig indienen van projectvoorstellen 
gefinancierd door de EU/ NAVO, met de nadruk op specifieke werkpakketten zoals projectmanagement, 
uitbating en verspreiding of monitoring en evaluatie. Proeflezen en beoordelen van de subsidiabiliteit van het 
voorstel, zoals een grant evaluator zou doen, maakt ook deel uit van deze taken; 

De organisatie van vormingen en workshops ontworpen om vaardigheden in het omzetten van EU-
gefinancierde voorstellen tot succesvolle projecten maakt ook deel uit van de job. 

De succesvolle kandidaat zal ook helpen bij het opzetten van een Nationaal ContactPunt (NCP) voor het 
Europees Defensiefonds voor wanneer dit in volle werking zal treden (2021). 

 



  

2. Vereiste vaardigheden  

Technische 
vaardigheden: 

 De kandidaat heeft een masterdiploma of een doctoraat in de 
ingenieurswetenschappen (toegepaste wetenschappen, technische 
wetenschappen) of economie;  

 In staat zijn om een goede analyse te maken van de sociaaleconomische impact 
van het wetenschappelijk onderzoek; 

 In staat zijn om een “gezond verstand” analyse uit te voeren met betrekking tot 
financiële, juridische/ ethische en human resources aspecten gerelateerd aan 
onderzoeksprojecten; 

 Computervaardigheden, inclusief internetnavigatie en verschillende 
kantoortoepassingen, zoals Word, Excel. 

 
Specifieke vereisten:  De succesvolle kandidaat moet zich inzetten voor het bewaren van vertrouwelijkheid 

en exclusiviteit; 
 Daarom moet hij/ zij de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgen. De kandidaat 

moet instemmen met de achtergrondcontrole die vereist is om deze toestemming te 
verkrijgen, die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie. 
 

Persoonsgebonden 
vaardigheden: 

 

 In staat zijn om zelfstandig te werken; 
 In staat zijn om in een multidisciplinair team te werken; 
 Beschikken over goede mondelinge communicatievaardigheden en de mogelijkheid 

om met diplomatieke partners te onderhandelen; 
 In staat zijn om analytische documenten duidelijk en beknopt te analyseren en te 

schrijven; 
 Beschikken over een gestructureerde, methodologische benadering bij het opstellen 

en ontwikkelen van voorstellen; 
 Bereid zijn te reizen (ongeveer 3 x/ 1 week per jaar). 

 
Ervaring en andere 
vaardigheden: 

 

 Ervaring met het werken aan projecten die worden gefinancierd door de EU en/of 
andere donoren, aangaande het indienen van projectvoorstellen, het afsluiten van 
contracten, beheer en evaluatie van studievoorstellen;  

 Bewezen ervaring bij het opstellen van winnende voorstellen voor projecten die 
worden gefinancierd door de EU en/ of de NAVO is een troef 

 De aanvrager beschikt over uitstekende, bewezen, schriftelijke en mondelinge 
kennis van het Engels. 

 Kennis van het Frans of het Nederlands is een troef 
 Flexibiliteit is een troef 

 
 



 

3. Aanvraag  

 Stuur een motivatiebrief, een CV en een scan van uw identiteitskaart (beide zijden) naar Mr Filip Martel 
(filip.martel@mil.be) en Mr Thierry Deprez (Thierry.Deprez1@rma.ac.be)  

 Vermeld duidelijk de referentie van de "Adviseur International collaborative research”  
 Deadline voor aanmelding: 15 September 2019 
 Een interview (+/- 30 min.) zal plaatsvinden op het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie op de 

campus van de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel 
 Het interview zal worden voorafgegaan door een praktijkcase m.b.t. het nakijken van een studievoorstel 

(+/- 1 uur voorbereiding). Het resultaat zal tijdens het interview worden besproken. 

 
 

4. Divers 

Contactpersonen  Met betrekking tot de jobinhoud: Mr Filip MARTEL (filip.martel@mil.be ); 
 Met betrekking tot de modaliteiten van de rekrutering: Mr Thierry Deprez 

Thierry.Deprez1@rma.ac.be;  
 Voor meer informatie over het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie zie: 

http://www.irsd.be/website/index.php/ of kan verkregen worden via de 
contactpersoon. 
 

Andere  Vermoedelijke wervingsdatum: overeen te komen met de aanvrager. 
 Status: voltijdse betrekking met contract van onbepaalde duur met het 

patrimonium van de Koninklijke Militaire School (u wordt geen ambtenaar). 
 Loonschaal: 

De succesvolle kandidaat wordt betaald in overeenstemming met de behaalde en 
vereiste academische graad: 
A11 (houder van een masterdiploma in economie of (publiek) management)) 
A21 (Ir of houders van een masterdiploma in engineering) 
A22 (houders van een doctoraat in verband met een van de bovengenoemde 
mogelijkheden) 

 Extra-legale voordelen: 
 Mogelijkheid om een bonus te bekomen voor tweetaligheid (Nederlands / 

Frans); 
 Vakantietoelage; 
 Eindejaarsbonus; 
 Hospitalisatieverzekering; 
 Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer); 
 Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus; 
 Restaurant en cafetaria op de campus 

 Plaats van het werk: 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, 1000 Brussel, vergaderingen buiten de 
campus, meestal in de omgeving van Brussel, af en toe reizen naar het buitenland 
(korte reizen van minder dan een week) 
 

 


