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 bevorderen van de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en beleidsmakers
zoeken wij een:

Medewerker “Kennis en Beleid”
Wij zijn op zoek naar iemand om de volgende taken uit te voeren:




Een ondersteunende rol in de organisatie van het jaarlijkse congres “Kennis & Beleid”, welke plaatsvindt
in juni 2018;
Een verantwoordelijke rol in de organisatie van een leergang, welke plaatsvindt in juni 2018;
Ondersteuning bieden binnen een onderzoek en advies over het wetenschappelijk onderbouwen van
beleid;

Wij zijn op zoek naar iemand die:






Enthousiast is en die graag uitdagingen aangaat;
Affiniteit heeft met beleid en/of politiek;
Graag contact legt met mensen en aantoonbare organisatorische ervaring heeft;
Een talent heeft om duidelijk en effectief te communiceren in woord en op schrift;
Flexibel is en graag werkt in een commerciële omgeving.

Wij bieden het volgende:





Een stage voor iemand in de Masterfase van een relevante opleiding (bijv. bestuurskunde, geschiedenis,
politicologie of rechten) of als werkervaringsplek na afronden van een relevante opleiding;
Een zelfstandige plek waarin je ondernemend en creatief kunt zijn en veel kunt leren in een kleine,
informele organisatie;
Mogelijkheden om een zichtbare netwerkpositie in te nemen en contact te hebben met leidende
personen en organisaties en om je te verdiepen in de wereld van “Kennis en Beleid”;
Werkplek in Den Haag centrum met een passende vergoeding.

Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen? Stuur dan je cv en begeleidende brief naar Eline Kemperman, 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.

