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 is bedenker van de Elsevier Valorisatie ranking en is
beheerder van het internationale “AESIS Network” en “Technopolicy”. Ook organiseren we een jaarlijkse
competitie voor “het beste bachelor onderzoek van Nederland en België”. Daarnaast brengen we nationale
en regionale beleidsmakers in contact met de wetenschap. Voor het de impact van wetenschappelijke
kennis voor beleidsmakers zoeken wij een:

Stagiair “Kennis en Beleid”
Voor deze functie bieden wij het volgende:






Een verantwoordelijke functie voor de organisatie van een landelijk congres over ‘Vormgeving van
Evidence-based policymaking’
Verdieping en ontwikkeling binnen het thema “kennis en Beleid” door het opzetten van een nieuwe
leergang voor verbinden van Wetenschappelijke kennis en beleid;
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 in de wereld van “kennis en beleid”;
Werkplek in Den Haag centrum met een passende stagevergoeding.

Wij zoeken iemand die:






Enthousiast is en die graag uitdagingen aangaat;
Affiniteit heeft met beleid 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.

Verdere karakteristieken voor de functie:
 Beschikbaarheid voor een periode van minimaal vijf maanden, te starten begin januari 2017;
 Stage in de Masterfase van een opleiding (bij voorkeur bestuurskunde, geschiedenis, politicologie
of rechten) of als werkervaringsplek na afronden van een relevante opleiding;

Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen? Stuur dan uiterlijk 16 december 2016 een reactie naar Eline
Kemperman, Office Manager bij ScienceWorks via e.kemperman@scienceworks.nl Inlichtingen op 070346 2505.
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