
 

 

 

 

 

 

Curiokids SCS 

Doornik, 22 Juli 2021 

 

Betreft: Stageaanbod bij Curiokids 

Curiokids.net biedt studenten graag een stageperiode aan binnen zijn onderneming voor 

wetenschapspopularisering. 

Profielen gezocht:  

Deze stage is bedoeld voor studenten die hun laatste jaar Franse vertaling volgen. 

   

Beschrijving van de stage : 

Bij Curiokids wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van 

wetenschappelijke kennis voor het grote publiek. Uw taak zal worden aangepast aan uw 

achtergrond, zodat u een verrijkende ervaring krijgt waarin uw individuele kwaliteiten zullen 

worden gecultiveerd. 

Bij Curiokids zijn we op zoek naar gepassioneerde, kundige en creatieve mensen. Uw 

culturele en creatieve wereld zal zijn plaats vinden bij Curiokids, zodat uw schrijfwerk ook uw 

persoonlijkheid en uw passies zal weerspiegelen. We richten ons op waar je goed in bent, en 

proberen je nieuwe vaardigheden aan te leren en de kans te geven je professionele netwerk 

op te bouwen.    

 

SCHRIJVENDE WETENSCHAP : 

Tijdens deze cursus wordt u gevraagd populair-wetenschappelijke teksten te vertalen, te 

schrijven en te lokaliseren, en te redigeren. Deze zullen dan onder uw naam op de website 

www.Curiokids.net worden gepubliceerd. 

Uw werk omvat onderzoek van het web of van manuscripten, het vertalen en creëren van 

teksten, het gebruik van vertaalsoftware indien nodig en het zoeken van relevante 

illustraties bij uw teksten.  

De favoriete onderwerpen van Curiokids zijn: ecologie, geneeskunde, technologie, 

neurowetenschappen, scheikunde en zelfs culinaire of artistieke kunsten, alles kan, zolang 

het maar leuk, amusant en de moeite waard is.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VEREISTE VAARDIGHEDEN : 

 Vertaling uit het Frans in het Nederlands 

 Schrijfvaardigheid,  

 Goede spelling, 

 In staat om onderzoek of opsporingswerk te doen, 

 Goede kennis van vertaalsoftware  

 Goede beheersing van de Office suite 

 Comfortabel werken in een groep, 

 Zelf gemotiveerd, 

 Nauwkeurig en rigoureus, 

Meer dan vaardigheden zijn menselijke kwaliteiten belangrijk. We zijn daarom op zoek naar 

stagiaires die 

 Dynamisch en met een goede teamgeest  

 Liefdevol om te leren, gepassioneerd 

 Veeleisend met zichzelf, 

 Respect voor planning en schema's, 

 Betrouwbaar en betrouwbaar. 

 Heb een gevoel van initiatief. 

 

PRAKTISCHE DETAILS: 

Als u geïnteresseerd bent in deze stage, solliciteer dan door : 

- Uw CV 

- Uw motivatiebrief 

- De duur van uw stage en de begin- en einddatum 

Naar het volgende e-mailadres: laetitia.mespouille@curiokids.net  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Curiokids in een paar woorden: 

Curiokids is een jonge onderneming die zich inzet voor de popularisering van de wetenschap. 

Curiokids populariseert de meest complexe elementen van het dagelijkse leven of de 

geschiedenis om ze toegankelijk te maken voor het publiek of voor de klanten van zijn 

partners. Populariseringsartikelen, freelance werk, experimenten op maat, pedagogische 

dossiers, dat zijn de vele diensten die Curiokids zijn partners aanbiedt.  

Curiokids is ook een webmagazine www.curiokids.net. Hoewel de site een brede basis heeft, 

wil hij ook de aandacht vestigen op Belgische wetenschappers, vrouwen in de wetenschap 

en de wetenschap die aanwezig is in ons dagelijks leven. 

Curiokids is partner van de RTBF-radiozenders (Vivacité, Viva+ en Bruxelles Matin) en eert 

zijn partners door middel van terugkerende persberichten, waarin de wetenschap achter 

hun product/instelling wordt onthuld.   

Met een sterke focus op de jeugd, maakt Curiokids er een erezaak van om ouders een 

website aan te bieden die toegankelijk is voor het niveau van hun kinderen door leuke en 

moderne onderwerpen aan te bieden, met alle elementen die nodig zijn om het begrip van 

de onderwerpen te vergemakkelijken.  

Het is dus een site die is aangepast aan de behoeften van jongeren. 

Als wetenschapper van opleiding is nauwgezetheid een belangrijk erfgoed dat de lezer een 

geverifieerde en correcte inhoud garandeert.   

   

 


