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                               Ben jij onze nieuwe           Science LinX SA           
                               ONLINE / RAZENDE REPORTER ?  
 

“Maak samen met ons team het baanbrekende onderzoek van de Faculty of 
Science and Engineering online zichtbaar; ideaal om jouw studie aan de FSE 
te combineren met werkervaring in de wetenschapscommunicatie!“ 

 
0,2 fte – per augustus 2017 - ½ jaar (met uitzicht op verlenging) 
 
 
Wat is Science LinX?  

Science LinX is het  ‘science center’ van de Faculty of Science and Engineering met een 
uitgebreid outreach en engagement programma. Met vaste en tijdelijke science expo’s op de 
Zernike Campus, die ook doorreizen naar festivals als Noorderzon en SummerLabb, brengt 
Science LinX actueel baanbrekend facultair onderzoek, studie- en carrièremogelijkheden op 
een uitdagende manier in beeld. Daarnaast bieden we scholieren ondersteuning bij hun 

profielwerkstuk en vindt er kennisuitwisseling plaats met docenten uit het VO in het kader 
van onderwijsvernieuwingen.  
 
Wat wordt van je verwacht?  

Als assistent binnen onze webredactie schrijf je inhoudelijke artikelen en draai je mee in de 

redactiewerkzaamheden tijdens evenementen en wetenschapsexposities. Je schrijft en 

produceert items voor de Science LinX webportal (www.rug.nl/sciencelinx), nieuwsbrief en 
Social Media kanalen (momenteel Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Flickr). Ook 
draai je mee in de beeldredactie en zoek je naar geschikt beeldmateriaal (fotografie en 
video) en bewerk je deze beelden. Doel is alle activiteiten van Science LinX en het actuele 
bèta-onderzoek zichtbaar te maken (focus op jongeren van 15-18 jaar en het brede publiek). 
 
Taken 

- Je hebt ervaring met webredactie en online publiceren en beschikt over een vlotte pen, 
die aansluiting weet te vinden bij jongeren en het algemene publiek.  

- Je bent flexibel. 
- Je kunt goed zelfstandig werken. Je ontwikkelt binnen korte tijd een goed gevoel voor 

het dagelijkse werkproces en de lange termijndoelen van Science LinX. 

- Je hebt een passie voor wetenschapsjournalistiek. 
- Je hebt oog voor nieuwe manieren om een publiek op te bouwen en lezers te bereiken. 
- Je bent een team-player en kunt goed samenwerking met de redactie en technische 

webassistenten. 
- En kun je ook nog eens goed overweg met een camera? Dat zou helemaal mooi zijn! 

 
Mail jouw motivatie & CV graag uiterlijk zondag 25 juni 2017 naar i.c.veldman@rug.nl.  
De gesprekken worden in de week daarna in overleg ingepland.  

 
Meer informatie & vragen over de functie via: 

Ingeborg Veldman, projectleider Science LinX  
(e) i.c.veldman@rug.nl 

(t) 050 363 4781 of 06-10371825 
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