ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat valorisatie van wetenschappelijke
kennis ondersteunt en stimuleert. Valorisatie is het tot maatschappelijke waarde brengen van
wetenschappelijke kennis. Wij verrichten advieswerkzaamheden en organiseren congressen en
opleidingen. ScienceWorks is bedenker van de Elsevier Valorisatie ranking en is beheerder van het “AESIS
Netwerk” en het “Technopolicy Network”. Ook organiseren we een jaarlijkse competitie voor “het beste
bachelor onderzoek van Nederland en België” (SRC). Daarnaast brengen we nationale en regionale
beleidsmakers in contact met de wetenschap.
Voor het valoriseren van Alfa – en Gammawetenschap zoeken wij een:

Stagiair
“Toepassing Sociale Wetenschap”
Voor deze functie bieden wij het volgende:
 Een verantwoordelijke functie voor de organisatie van een landelijk congres over
“Maatschappelijke Impact van de Alfa- en Gammawetenschappen” in Amsterdam;
 Opzetten van een tweedaagse Leergang over “Toegang tot EU onderzoek”;
 Ondersteuning van het opzetten van onze tweejaarlijkse “Valorisatie-ranking” samen met Elsevier;
 Een zelfstandige plek waar je veel kunt leren in een kleine, informele organisatie;
 Contact met leidende personen en organisaties in de wereld van “wetenschap en beleid”;
 Mogelijkheden om een zichtbare netwerkpositie in te nemen;
 Een plek waarin je ondernemend en creatief kunt zijn.
Wij zoeken iemand die:
 Enthousiast is en die graag uitdagingen aangaat;
 Affiniteit heeft met beleid of politiek;
 Een talent heeft om duidelijk en effectief te communiceren in woord en op schrift;
 Flexibel is en graag ervaring opdoet in een commerciële omgeving;
 Organisatorische vaardigheden heeft.
Verdere karakteristieken voor de functie:
 Beschikbaarheid voor een periode van 4 a 5 maanden, te starten augustus/september 2017;
 Werkplek in Den Haag Centrum met een passende stagevergoeding;
 Stage in de Masterfase van een opleiding bestuurskunde, politicologie of rechten of als
werkervaringsplek na afronden van een relevante academische opleiding.
Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen? Stuur dan een reactie naar Eline Kemperman, Office Manager
bij ScienceWorks via e.kemperman@scienceworks.nl. Inlichtingen op 070- 346 2505. De vacature zal sluiten
wanneer de meest geschikte kandidaat is gevonden.

