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” of “Impact” genoemd. Wij verrichten
advieswerkzaamheden en organiseren o.a. congressen en opleidingen in binnen- en buitenland.
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 praktijk zoeken wij
een:

Stagiair
“Impact van Alfa- & Gammawetenschappen”
Wij zijn op zoek naar iemand die verantwoordelijk is voor het organiseren en deels leiden van 2 congressen die
onderwerpen adresseren rondom het meten en stimuleren van de maatschappelijke impact van alfa- &
gammawetenschappen:



Ons internationale congres in Washington DC (oktober 2019);
Ons nationale congres in Den Haag (december 2019).

Wij zijn op zoek naar iemand die:







Affiniteit heeft met kennis, onderzoek en communicatie (bij voorkeur binnen de alfa- &
gammawetenschappen);
Een relevante opleiding volgt met goede resultaten (bijv. communicatie, onderwijsbeleid of politicologie);
Een self starter die creatief en ondernemend is;
Kan enthousiasmeren en graag contact legt met mensen;
Een talent heeft om duidelijk en effectief te communiceren in woord en op schrift (Nederlands en Engels);
Graag werkt in een commerciële omgeving.

Wij bieden het volgende:






Organisatie ervaring in binnen- en buitenland en inhoudelijke contacten;
Een stage voor 40 uur per week vanaf augustus 2019;
Een aantrekkelijke netwerkpositie met leidende personen en organisaties vanuit kennis, communicatie
en beleid;
Een passende stagevergoeding;
Een werkplek binnen een jong en enthousiast team midden in het centrum van Den Haag.

Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Dewi Oostdam, Office Manager
van Scienceworks, via d.oostdam@scienceworks.nl. Sollicitaties worden behandeld tot 17 juni, of wanneer de
geschikte kandidaat reeds is gevonden. Voor inlichtingen, neem contact op met ons kantoor via 070 3462505.
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