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Stichting Biowetenschappen en Maatschappij zoekt stagiair(e)
wetenschapscommunicatie
Wil jij je oriënteren in de wetenschapscommunicatie binnen de biowetenschappen? En lijkt
het jou leuk om samen met onderzoekers en andere experts nieuwe producten te
ontwikkelen voor het algemene publiek? Deze stage biedt je de mogelijkheid om producten
over actuele ontwikkelingen in de bio(medische) wetenschappen te ontwikkelen en te
communiceren naar onze doelgroepen. Je werkt hiervoor onder andere samen met
onderzoekers, vormgevers, redacteuren, en met een klein team van enthousiaste collega’s.
We zijn op zoek naar een stagiair(e) wetenschapscommunicatie voor 32-40 uur per week
vanaf januari of februari 2023 voor minimaal drie maanden.
Over de stichting
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij draagt als neutrale partij bij aan het
maatschappelijk debat over actuele thema’s binnen de biologie en milieu- en
gezondheidswetenschappen. Dit doen we aan de hand van boeken, lesmaterialen, video’s,
podcasts en hoorcolleges. Zie ook www.biomaatschappij.nl
Werkomschrijving:
Je draait mee met het bureau van de stichting. Je taken:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van educatieve en/of communicatieve producten voor een breed
publiek
Actief beheer van en bijdragen aan social media kanalen en websitebeheer
Maandelijkse nieuwsbrief versturen
Deelname en actieve bijdrage aan (redactie)vergaderingen
Contacten leggen en samenwerken met onderzoekers en andere experts
Ondersteuning bij congressen en andere evenementen

De opdracht combineren met een onderzoeksopdracht behoort tot de mogelijkheden.
Wat wij van je vragen:
•

•
•
•

Je bent student biologie, milieukunde, moleculaire wetenschappen, biomedische
wetenschappen of gezondheidswetenschappen (of een andere bètastudie met
aantoonbare interesse in genoemde vakgebieden) met specialisatie in
wetenschapscommunicatie;
Je bent nauwgezet en creatief;
Bij voorkeur heb je ook ervaring met vormgeving, beeld- en/of filmbewerking;
Je weet van aanpakken, hebt goede contactuele eigenschappen (vanwege het vele
overleg met de onderzoekers), een flinke dosis gezond verstand en gevoel voor
humor;

•
•

Je kunt goed zelfstandig werken
Je kunt goed werken onder druk (vanwege de deadlines)

Wat wij bieden:
•
•
•

De kans om ervaring op te doen met (online) wetenschapscommunicatie.
De mogelijkheid om jouw ideeën en concepten daadwerkelijk uit te voeren en terug
te zien op onze website of andere kanalen
Toegang tot een groot netwerk van onderzoekers maar ook instellingen op het
gebied van onderzoek en wetenschapscommunicatie.

Interesse?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Joy Kerklaan.
Stuur je cv mét motivatie onder vermelding van ‘sollicitatie stageplaats
wetenschapscommunicatie’ naar kerklaan@zonmw.nl

