IMDC is al 30 jaar een toonaangevend studiebureau in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in het
uitvoeren van nationale en internationale watergerelateerde onderzoeks- en adviesprojecten. Op dit
ogenblik werken wij met 90 hooggeschoolde medewerkers aan projecten op de grens van het
wetenschappelijk onderzoek en de waterbouwkundige praktijk. IMDC ontwikkelde dan ook een
ruime ervaring op het gebied van mariene en estuariene systemen, baggertechnieken,
kustwaterbouw, haven en offshore technieken, beheer van rivierbekkens, waterwegen en
binnenscheepvaart, hydraulisch ontwerp, milieustudies, in situ metingen en staalnames.
Sinds 1995 is IMDC ook opgenomen in de Tractebel Engineering groep.

STAGE / THESIS
(m/v)

IMDC staat open voor de begeleiding van stages en thesissen.
Stage:
Spreken de activiteiten van IMDC je aan en is IMDC het ideale bedrijf voor jouw stage? Duurt
jouw stage min. 3 weken (voor studenten van Belgische hogescholen/universiteiten) of min. 3
maanden (voor studenten van niet-Belgische hogescholen/universiteiten)?
Aarzel niet en bezorg ons jouw CV en motivatiebrief met vermelding van je stage interessegebied
en de gewenste periode.
Thesis:
Spreken de activiteiten van IMDC je aan en is IMDC het ideale bedrijf voor jouw thesis?
Kies één van de op onze website vermelde thesisonderwerpen. Je kan ook zelf een
thesisonderwerp voorstellen indien er geen thesisonderwerpen meer op de website staan, indien
de voorgestelde onderwerpen niet aansluiten bij jouw interessedomein, indien je zelf een
onderwerpvoorstel hebt.
Aarzel niet en bezorg ons jouw CV en motivatiebrief met vermelding van je (zelf)gekozen
thesisonderwerp.

Gewenst profiel
♦

♦

Je volgt (of bent net klaar met) een academische Bachelor of Master (na Master) opleiding in
de :
Ingenieurswetenschappen: bouwkunde ( optie water & transport of civiele techniek) of
wiskundige ingenieurstechnieken
Industriële wetenschappen: bouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen
Wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, geologie, biologie)
 Bovendien vertoon je interesse in minstens één van volgende domeinen: hydrodynamica,
sedimenttransport, morfologie, kust/estuariene/mariene systemen, kustbescherming,
hydraulische modellering, aquatische ecologie, hydraulisch ontwerp van structuren, …
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels.

Ons aanbod
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Een boeiende en gevarieerde stage / thesisbegeleiding in het toonaangevende studiebureau in
Vlaanderen op het vlak van water.
Een jonge en dynamische omgeving waar eigen initiatief wordt gewaardeerd.
Een omgeving waarin je met experts samenwerkt en je kennis en vaardigheden kan ontwikkelen.
Een onbezoldigde stage / thesisbegeleiding met een reeks realistische, uitdagende opdrachten
in lijn met jouw kennis.
Een begeleid(st)er waarbij je terecht kan met praktische en inhoudelijke vragen.
De kans om een eerste werkervaring op te doen.

Contact

Ref.: 000-ST

Heb je interesse om stage te lopen bij of je thesis te laten begeleiden door IMDC? Aarzel niet en
stuur je CV en motivatiebrief (met vermelding van stage interessegebied of thesis onderwerp)
naar IMDC, Van Immerseelstraat 66 te 2018 Antwerpen t.a.v. Fabienne Edwards of mail naar
jobs@imdc.be. Je aanvraag wordt met de meeste discretie behandeld.

