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Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over 
wetenschap en technologie. Het instituut doet onderzoek en organiseert debat 
over wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën. 
 
Kun je ingewikkelde onderwerpen omzetten in heldere en begrijpelijke content die 
aansluit bij onze doelgroepen? Ben je in staat om teksten te schrijven en redigeren voor 
diverse kanalen? En heb je ideeën en zie je ontwikkelmogelijkheden voor onze online 
communicatie? Dan zoeken wij jou als  
 

Redacteur online en social media 
32 uur – 38 uur per week (0,84 fte – 1 fte) 

 
Als redacteur online en social media kom je te werken op de afdeling communicatie, 
bestaande uit 5 medewerkers. Je werkterrein bevindt zich tussen het openbaar bestuur, 
de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Je rapporteert aan het 
Hoofd Communicatie. 
 
Wat ga je doen? 
Je wordt regisseur van de content voor de website, de maandelijkse nieuwsbrief en de 
verschillende social media kanalen van onze organisatie. Daarvoor schrijf of redigeer je 
de content. Je vindt het leuk om op basis van onderzoeksrapporten, artikelen en 
speeches leesbare en toegankelijke content voor onze website te creëren. Je schrijft 
duidelijke en toegankelijke webteksten die voldoen aan de interne kwaliteitsnormen. 
Waar mogelijk zorg je voor beeld dat de informatie verduidelijkt, bijvoorbeeld foto’s, 
video’s, grafieken en infographics. Je denkt ook na over welke andere online kanalen je 
inzet om onze doelgroepen te bereiken. Ook maak je de thema’s, boodschappen en 
inzichten uit bijeenkomsten waaraan onze onderzoekers meewerken zichtbaar en 
toegankelijk voor een breed publiek en ondersteun je bij diverse 
(communicatie)projecten. Webstatistieken en social media intelligence helpen je daarbij 
om continu te verbeteren. 
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Wij zoeken een professional met: 
- Minimaal HBO+ werk- en denkniveau. Een afgeronde relevante WO opleiding 

Communicatie of journalistieke achtergrond is een duidelijke pre 
- Minimaal 3 jaar ervaring als webredacteur, communitymanager of een vergelijkbare 

rol, bij voorkeur bij politieke, bestuurlijke of maatschappelijke organisaties 
- Aantoonbare ervaring met het toegankelijk maken van inhoudelijk ingewikkelde 

onderwerpen 
- Ervaring met beeldselectie 
- Ervaring met (organische) vindbaarheid / SEO, gebruiksvriendelijkheid en 

webanalyse 
- Ervaring met het schrijven voor en het inzetten van social media 
- Ervaring met content management systemen en social media intelligence is een pre 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 
- Kennis van of affiniteit met wetenschap, technologie en/of innovatie 
- Goed ontwikkelde sociale vaardigheden, een flexibele instelling en daadkracht 
- Interesse in maatschappelijk relevante ontwikkelingen 
- Van nature nieuwsgierig en politiek-sensitief 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een vacature voor een tijdelijke aanstelling van een jaar, met de 
mogelijkheid van onbepaalde tijd. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het 
salaris bij een fulltime aanstelling minimaal € 2.835,00 (schaal 9) en maximaal  
€ 4.274,00 bruto per maand (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten), exclusief 8% 
vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Er is een uitgebreid pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Meer informatie of solliciteren? 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Arnold Vonk, 
communicatieadviseur, a.vonk@rathenau.nl. Voor meer informatie over het Rathenau 
Instituut en het werkprogramma kun je kijken op www.rathenau.nl.  
 
Je sollicitatie met CV en motivatie (in Word bestand of PDF) is tot uiterlijk 16 augustus 
2019 welkom bij het Rathenau Instituut, t.a.v. Hetty Labots, P&O-adviseur, per e-mail 
via sollicitaties@rathenau.nl 
 
De selectiegesprekken vinden plaats op 22 en 23 augustus (1e ronde) en op  
30 augustus (2e ronde). Het opvragen van referenties en het uitvoeren van een korte 
werkopdracht kunnen deel uitmaken van de procedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


