ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat overdracht van wetenschappelijke kennis naar
de maatschappij ondersteunt en stimuleert. Dit wordt ook wel “valorisatie” genoemd. Wij verrichten
advieswerkzaamheden en organiseren o.a. congressen en opleidingen.
ScienceWorks is bedenker van de Elsevier Valorisatie ranking en is beheerder van het internationale “AESIS
Network” dat de impact van wetenschap meet en stimuleert. Ook organiseren we een jaarlijkse competitie voor
“het beste bachelor onderzoek van Nederland en België” en onderzoeken we hoe beleid kan worden onderbouwd
met kennis en data. Voor het valoriseren van kennis door Hogescholen zoeken wij een:

Stagiair “Maatschappelijke Impact van Wetenschap”
Wij bieden de volgende verantwoordelijkheden/mogelijkheden aan:






De organisatie van een landelijk congres over “Maatschappelijke Impact door Hogescholen en
Universiteiten”’ zoals sprekers en partners benaderen, programma invulling en marketing;
Ondersteuning bieden bij de uitvoering van de internationale activiteiten georganiseerd door het AESIS
Netwerk en andere activiteiten en onderzoeks werkzaamheden van ScienceWorks.
Een zelfstandige, leerzame positie binnen een kleine, informele organisatie;
Contact met leidende personen en organisaties in de wereld van wetenschap en impact;
Mogelijkheid om een zichtbare netwerkpositie in te nemen;

Wij zijn op zoek naar iemand die:







Enthousiast is en die graag uitdagingen aangaat;
Affiniteit heeft met de relatie tussen onderzoek en praktijk;
Kan enthousiasmeren en graag contact legt met mensen;
Talent heeft om helder en effectief te communiceren in woord en geschrift (Nederlands & Engels);
Flexibel is en graag werkt in een commerciële omgeving;
Bij voorkeur enige organisatorische ervaring heeft.

Verdere karakteristieken voor de stage:




Een werkplek in het centrum van Den Haag en een passende stagevergoeding;
Beschikbaarheid voor een periode van minimaal vijf maanden, te starten in januari 2018;
Stage als afsluiting van de Bachelorfase, Masterfase of als werkervaringsplek na afronden van een
relevante opleiding.

Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen? Stuur dan je cv en begeleidende brief met motivatie naar Eline
Kemperman, Conference- en Office Manager bij ScienceWorks via e.kemperman@scienceworks.nl. Voor
inlichtingen, neem contact op met ons kantoor via 070 346 25 05. De vacature sluit wanneer de geschikte
kandidaat is gevonden.
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