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 o.a. de “Impact Ranking” ontworpen voor het meten van de maatschappelijke impact
van Nederlandse Universiteiten en onderzoeksinstellingen.
Het “AESIS Network” dat de internationale kennisuitwisseling over de impact van wetenschap stimuleert, is een initiatief
van ScienceWorks. AESIS is het leidende internationale netwerk over maatschappelijke impact van wetenschap. AESIS
heeft bijna 1500 leden wereldwijd en organiseert overal ter wereld congressen en cursussen over diverse aspecten van
het stimuleren en demonstreren van Impact of Science.
Momenteel hebben we een fulltime functie beschikbaar:

Manager AESIS Netwerk
Wij zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid om de volgende taken uit te voeren:






Eindverantwoordelijke zijn voor de organisatie van internationale activiteiten binnen AESIS (congressen en
leergangen) over maatschappelijke impact van wetenschap, en het beheer van het netwerk en de
kennisuitwisseling daarbinnen;
Helpen ontwikkelen van nieuwe internationale activiteiten en programma’s op het scheidsvlak tussen
wetenschap en samenleving;
Begeleiden van stagairs die je ondersteunen bij de organisatie van AESIS activiteiten;
Tot ontwikkeling helpen brengen van meetinstrumenten voor het meten van impact van wetenschap.

Wij zijn op zoek naar iemand die:







Over uitstekende en aantoonbare organisatorische ervaring beschikt;
Met succes een academische opleiding heeft afgerond, en affiniteit heeft met dit onderwerp;
Zich zeer goed kan uitdrukken in het Nederlands en vrijwel native in de beheersing van het Engels;
Een creatieve en ondernemende self starter is;
Kan inspireren en delegeren op alle niveaus;
Positieve energie krijgt van het werken in een commerciële omgeving.

Wij bieden het volgende:


Een aantrekkelijke baan met veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng;






Een functie voor 40 uur per week vanaf 1 juni 2020;
Een aantrekkelijke internationale netwerkpositie met leidende personen vanuit wetenschap en beleid;
Een marktconform salaris;
Een werkplek binnen een jong team midden in het centrum van Den Haag.
Denk jij aan bovenstaand profiel te voldoen?
Stuur dan je cv en begeleidende brief vóór 16 maart 2020 naar Dewi Oostdam,
Office Manager bij ScienceWorks via d.oostdam@scienceworks.nl of
neem voor inlichtingen contact op met ons kantoor op telefoonnummer 070 346 25 05
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