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Lijkt het jou leuk te werken op het grensvlak van wetenschapscommunicatie &
tentoonstellingstechniek? Ben jij onze nieuwe
Science LinX SA tentoonstellingstechniek?
0,2 fte – per sept/okt 2018 - 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, tijdelijke en
reizende wetenschapsexposities brengt Science LinX actueel baanbrekend onderzoek, studieen carrièremogelijkheden van de Faculty of Science & Engineering in beeld.
Wat word er van je verwacht? Als SA tentoonstellingstechniek ben je een echte
troubleshooter en zorg je voor optimale werking van interactieve opstellingen van de vaste,
tijdelijke en reizende wetenschaps exposities, oa RE:charge (over jouw persoonlijke energy
label) in de Energy Academy en Beyond the Lab (over de toekomst van DIY science) in het
Universiteitsmuseum.
Taken
Met vooruitziende blik onderhoud plegen, updaten/upgraden & troubleshooten;
Handleidingen & technische documentatie verzorgen;
Opbouw- en afbouwwerkzaamheden & beheer magazijn/opslag;
Adviseren rondom tentoonstellingstechniek, nieuwe onderdelen & ICT-bestellingen;
Functie eisen
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tentoonstellingstechniek en systeembeheer en vind het leuk om samen te werken als techneut in een
gevarieerd team en werk je nauw samen met onze tweede SA tentoonstellingstechniek.
Affiniteit met wetenschapscommunicatie is een pré.
-

Studerend aan de Faculty of Science and Engineering;
Uitdaging zien in troubleshooten & een ‘hands-on’-mentaliteit;
Ervaring met Windows-systeembeheer en automatisering, gangbare programmeertalen &
database-management;
Accuraat, stressbestendig, flexibel en resultaatgericht;
In het bezit van een rijbewijs B;

Mail jouw motivatie & CV graag uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018 naar i.c.veldman@rug.nl.
De gesprekken worden in week 36 (3/4, 6/7 september) ingepland.
Meer informatie & vragen over de functie via:
Ingeborg Veldman, projectleider Science LinX tentoonstellingen & online
(e) i.c.veldman@rug.nl
(t) 050 363 4781 of 06-10371825
www.rug.nl/sciencelinx
www.facebook.com/sciencelinx
www.flickr.com/photos/sciencelinx/

