
 

 

 

ScienceWorks is een intermediaire organisatie tussen wetenschap en maatschappij. Onze activiteiten zijn 

gericht op het stimuleren van de interactie tussen wetenschap en derde partijen en het verspreiden van 

wetenschappelijke kennis. Wij opereren zowel nationaal als internationaal en ondernemen de volgende 

activiteiten: 

- Het organiseren van jaarlijks ruim 10 nationale en internationale activiteiten zoals bijeenkomsten, 

cursussen en congressen; 

- Het initiëren en managen van nationale en internationale netwerken; 

- Onderzoeks- & adviesopdrachten 

Voor de ondersteuning van deze werkzaamheden zoeken wij een: 

 

 Office Manager/Conference Manager 
 

Je wordt een spin in het web van een kleine kennisgedreven organisatie. Je werkt zowel voor ScienceWorks 

als voor het internationale AESIS Network, dat daar onderdeel van uitmaakt. De werkzaamheden worden 

verricht in nauwe samenwerking met de andere medewerkers. 

Dit betreft een functie voor 15-40 uur in de week en betreft de volgende werkzaamheden (het werk kan 

gesplitst worden in twee functies): 

- Organisatie van de nationale en internationale activiteiten. In 2020 o.a. in Toronto, Colombia, Oxford 

en Den Haag (ongeveer 50%); 

- Office management werkzaamheden zoals HRM, Finance en Inkoop (ongeveer 40%); 

- Begeleiding van stagiairs (ongeveer 10%). 

 

Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen: 

- Iemand die goed op eigen kracht kan werken; 

- Flexibel en bereid het werk op te pakken zoals het komt; 

- Resultaatsgerichte, stressbestendige en enthousiaste organisator; 

- Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels; 

- Een representatief persoon met een stevige persoonlijkheid en humor;  

- Minimaal HBO werk- en denkniveau met enkele jaren relevante werkervaring. 

Denk jij te passen in het bovenstaande beschreven profiel? Stuur dan je CV en 

motivatiebrief naar de Directeur van ScienceWorks Frank Zwetsloot, via 

f.zwetsloot@scienceworks.nl. Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 25 mei 

2020. Voor vragen kun je contact opnemen met ScienceWorks via 070 346 2505. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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Bij ScienceWorks kom je in een 

jong en gezellig team terecht 

dat werkzaam is in het centrum 

van Den Haag! 


