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English version below 
 
 

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur  
academische samenwerking tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk 

 
Opdracht 
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is het permanente overlegplatform van de vijf Vlaamse 
universiteiten (www.vlir.be). VLIR is op zoek naar een beleidsadviseur (m/v/x) ter ondersteuning van 
de Vlaamse universiteiten en andere Vlaamse kennisinstellingen bij het zoeken naar oplossingen voor 
obstakels in de academische samenwerking (staf- en studentenmobiliteit, 
onderzoekssamenwerking) tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk ten gevolge van brexit, en 
bij het exploreren van nieuwe bilaterale samenwerkingsopportuniteiten met het Verenigd Koninkrijk 
en de devolved nations (Wales, Schotland, Noord-Ierland). 
 
Jouw takenpakket 
- je bouwt een professioneel netwerk uit met alle relevante beleidsactoren in Vlaanderen en het 

Verenigd Koninkrijk teneinde op elk moment adequaat en op basis van geverifieerde 
beleidsinformatie op vragen van de kennisinstellingen te kunnen antwoorden; 

- je formuleert oplossingsgerichte adviezen op vraag van de kennisinstellingen; 
- je lobbyt actief bij relevante belanghebbenden om knelpunten weg te werken en opportuniteiten 

te creëren; 
- je informeert de kennisinstellingen over alle relevante brexitgerelateerde ontwikkelingen en je 

ontsluit deze beleidsinformatie gericht; 
- je ondersteunt de kennisinstellingen op hun vraag bij de exploratie van nieuwe bilaterale 

samenwerkingsopportuniteiten met het Verenigd Koninkrijk (inclusief Schotland, Wales en 
Noord-Ierland); 

- je ondersteunt de Vlaamse Interuniversitaire Raad bij de uitvoering van het memorandum of 
understanding dat in mei 2022 werd afgesloten met Universities UK International. 

 
Profiel en vereiste competenties 
- je hebt een masterdiploma. Een doctoraatsdiploma strekt tot aanbeveling; 
- je hebt aantoonbare affiniteit/ervaring met het brexitdossier en de relaties tussen het Verenigd 

Koninkrijk en Europa; 
- je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels; 
- je bent een teamspeler; 
- je bent een proactieve, geloofwaardige en tactvolle netwerker; 
- je beschikt over sterke diplomatieke vaardigheden. Je weet te overtuigen en vertrouwen te 

winnen; 
- je formuleert heldere, bondige en direct bruikbare adviezen. 
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Ons aanbod  
- een voltijds contract tot en met 31 december 2023; 
- groeps- en hospitalisatieverzekering; 
- telewerkvergoeding; 
- woonwerkverkeer; 
- maaltijdcheques; 
- een met het openbaar vervoer goed bereikbare werkplek vlakbij het Centraal Station in Brussel; 
- een team van fijne collega’s. 
 
Jouw kandidaatstelling  
Interesse ? Stuur dan jouw curriculum vitae met motivatiebrief naar dr. Koen Verlaeckt, secretaris-
generaal VLIR, Ravensteingalerij 27/6, 1000 Brussel, via e-mail: koen.verlaeckt@vlir.be  
 
Deadline: 31 januari 2023 om middernacht 
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We are looking for a policy advisor  

on academic cooperation between Flanders and the United Kingdom 
 
Job description 
The Flemish Interuniversity Council (www.vlir.be) acts as the permanent concertation platform of the 
five Flemish universities. VLIR is looking for a policy advisor (m/w/x) to support the Flemish 
universities and other Flemish knowledge institutions in finding solutions for obstacles in the 
academic cooperation (staff mobility, student mobility, research cooperation) as a result of brexit. 
He/she will also explore new bilateral cooperation opportunities with the United Kingdom, Wales, 
Scotland and Northern Ireland. 
 
Your tasks  
- you build a professional network with all relevant policy actors in Flanders and the UK, allowing 

you  to answer questions from the knowledge institutions adequately and on the basis of verified 
policy information; 

- you formulate solution-oriented recommendations at the request of the knowledge institutions; 
- you lobby actively with all relevant stakeholders to remove obstacles and to create opportunities 

for new partnerships; 
- you inform the knowledge institutions on all relevant brexit-related evolutions;  
- you support the knowledge institutions in exploring new bilateral cooperation opportunities with 

the United Kingdom, Wales, Scotland and Northern Ireland; 
- you support VLIR in executing the Memorandum of Understanding that was concluded in May 

2022 with Universities UK International. 
 
Profile and required competencies 
- you have a master degree. A PhD degree is considered a bonus; 
- you have affinity and you can show relevant experience with brexit-related questions and with the 

relations between the UK and the European Union, and/or between the UK and Belgium/Flanders; 
- you excel in writing and speaking English; 
- you are a teamplayer; 
- you are a proactive, credible and discreet networker; 
- you show diplomatic skills. You know how to convince others and how to gain confidence; 
- you formulate clear, concise and very practical recommendations. 

 
Our offer  
- a full-time contract until 31 December 2023; 
- group and hospitalization insurance; 
- telework fee; 
- commuting fee; 
- meal vouchers; 
- a well situated and easily accessible work place close to the Brussels Central Railway Station; 
- a team of dedicated colleagues. 
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Your application  
Interested ? Please send your cv as well as a motivation letter to dr. Koen Verlaeckt, Secretary General, 
Ravensteingalerij 27/6, B-1000 Brussels, by e-mail: koen.verlaeckt@vlir.be  
 
Deadline: 31 January 2023 at midnight  
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