
 

 

ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat overdracht van wetenschappelijke kennis naar 

de maatschappij ondersteunt en stimuleert. Wij verrichten advieswerkzaamheden en organiseren  congressen en 

opleidingen.  

ScienceWorks heeft de “Impact Ranking” ontworpen voor het meten van de maatschappelijke impact van 

Nederlandse Universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit jaar heeft ScienceWorks het internationale “STEPPS 

Netwerk” opgericht, dat kennis over de wetenschappelijke onderbouwing van overheid en politiek ontwikkelt. Ook 

organiseren we bijeenkomsten en studies over de onderbouwing van overheidsbeleid met kennis resp. data.  

Momenteel hebben we een fulltime functie beschikbaar: 

Manager   

“Wetenschap, Kennis en Data  

voor Beter Beleid” 
Wij zijn op zoek naar iemand om de volgende taken uit te voeren: 

• Het organiseren van (inter)nationale activiteiten binnen ScienceWorks en STEPPS (congressen en 

leergangen) over het stimuleren van het gebruik van wetenschap binnen overheid en maatschappij in 

den brede; 

• Generen en uitvoeren van onderzoek- en adviesopdrachten; 

• Begeleiden van een stagiair die je ondersteunt bij de organisatie van de activiteiten (Londen, Den Haag, 

Washington DC); 

• Managen en uitbouwen van het STEPPS netwerk; 

• Helpen ontwikkelen van nieuwe activiteiten op het scheidsvlak tussen wetenschap, overheid en 

samenleving. 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• Met succes een WO-opleiding heeft afgerond;  

• Bij voorkeur al enkele jaren relevante werkervaring heeft; 

• Over aantoonbare organisatorische ervaring beschikt; 

• Zich mondeling en schriftelijk uitstekend kan uitdrukken in het Nederlands en Engels; 

• Een energieke, creatieve en ondernemende self starter is; 

• Graag werkt in een commerciële omgeving. 

Wij bieden het volgende: 

• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en flexibiliteit;  

• Een functie voor 32-40 uur per week, bij voorkeur rond 1 november 2021; 

• Een aantrekkelijke internationale netwerkpositie met leidende personen vanuit wetenschap en beleid; 

• Een marktconform salaris;  

• Een werkplek binnen een jong en enthousiast team midden in het centrum van Den Haag. 

We sluiten de vacature wanneer we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Denk jij aan bovenstaand profiel 

te voldoen? Stuur dan je cv en begeleidende brief naar Ilse Lechner via i.lechner@scienceworks.nl.  
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