NETHERLANDS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY - AMSTERDAM
NIAS-KNAW biedt wetenschappers via een fellowship-programma de gelegenheid om in een
interdisciplinaire en internationale gemeenschap te werken aan verdieping, nieuwe inzichten, het
opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar wetenschappelijke oplossingen voor
maatschappelijke problemen.

NIAS-KNAW zoekt een talentvolle

Stagiair(e) communicatie
voor 32 uur per week (0,8 fte)

Functiebeschrijving:
NIAS-KNAW zoekt een stagiair(e) die wil helpen bij de externe communicatie van het instituut.
Als stagiair(e) maak je deel uit van de ondersteunende staf van NIAS. Je wordt begeleid door
de communicatiemedewerker en het Hoofd Academische Zaken. De stage is deels een meeloopstage,
maar je wordt ook gevraagd een aantal taken en activiteiten zo zelfstandig mogelijk op te zetten en uit
te voeren.

Taken:
• Meedenken over en uitvoeren van externe communicatiebeleid
• Doelgroepen inventariseren en gegevens verzamelen
• Verspreiden van kennis over activiteiten en (maatschappelijk-relevant) onderzoek op het
instituut
• Ontwikkelen van online content (interviews, artikelen, visueel materiaal)
• Praktische ondersteuning bij organisatie van activiteiten en evenementen
Functie-eisen:
• WO werk- en denkniveau (wetenschapscommunicatie, marketing of communicatie, media &
cultuur, of een andere relevante opleiding)
• Vloeiende beheersing van de Engelse taal
• Ervaring in het schrijven voor verschillende doelgroepen
• Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
Wat wij bieden:
• Veel ruimte voor eigen input en creativiteit
• Werkervaring bij een wetenschappelijk instituut in een internationale omgeving
• Kans om kennis te maken met innovatief, lopend onderzoek van gerenommeerde academici in
de geestes- en sociale wetenschappen
• Betrokken begeleiding

Stagevergoeding en tijdsduur van de stage:
De stagevergoeding bedraagt € 250, - bruto per maand bij een full time stage.
De duur van de stage is drie tot zes maanden, het aantal dagen per week en de startdatum van de stage
is in overleg.

Reactie:
Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot en met 2 juli 2017 sturen aan NIAS-KNAW t.a.v.
Ben Stroomberg (P&O-adviseur), Postbus 2169, 1000 CD Amsterdam of via e-mail
stagecomnias@bb.huc.knaw.nl. Informatie is verkrijgbaar bij Kahliya Ronde
kahliya.ronde@nias.knaw.nl of 020-2246707. Informatie over NIAS vind je op nias.knaw.nl.

