ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat overdracht van wetenschappelijke kennis naar
de maatschappij ondersteunt en stimuleert. Dit wordt kortweg ook wel “Impact” genoemd. Wij verrichten
advieswerkzaamheden en organiseren o.a. congressen en leergangen en is bedenker van de “Nederlandse
Impactranking Universiteiten. Ook onderzoeken we hoe beleid kan worden onderbouwd met kennis en data. Voor
het bevorderen van de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en maatschappelijke stakeholders zoeken wij
een:

Stagiair “Onderzoek & Impact”
Wij zijn op zoek naar iemand om de volgende taken uit te voeren:
•
•
•
•
•

Adviestrajecten ondersteunen met betrekking op het meten en ranken van de maatschappelijke impact
van wetenschap;
Het voorbereiden en organiseren van het nationale congres: “De Maatschappelijke Waarde van
Wetenschap 2021”
Het voorbereiden en organiseren van het nationale congres: “Stimuleren van de Maatschappelijke Impact
van Alfa- en Gammawetenschappen”
Contact leggen en onderhouden met leidende personen en organisaties in de wereld van onderzoek,
universiteiten en hogescholen;
Het voorbereiden en organiseren van De Topsectoren Research Impact Middag in oktober 2021.

Wij zijn opzoek naar iemand die:
•
•
•
•
•

Enthousiast is en die graag uitdagingen aangaat;
Kan enthousiasmeren en graag contact legt met mensen;
Talent heeft om helder en effectief te communiceren in woord en geschrift;
Flexibel is en graag werkt in een commerciële omgeving;
Bij voorkeur enige aantoonbare organisatorische ervaring heeft.

Overige karakteristieken van de stage:
•

Verdieping in de thematiek van onderzoek en maatschappelijke impact;

•

Een stage voor 40 uur per week vanaf augustus 2021;

•

Een aantrekkelijke netwerkpositie met leidende personen en organisaties vanuit kennis en beleid;

•

Een marktconforme 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 Office- en Conference Manager
Ilse Lechner, via i.lechner@scienceworks.nl. Voor inlichtingen, neem contact op met ons kantoor via 070 3462505.
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