
  

NEMO daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en 
technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengen abstracte wetenschap juist op 
een toegankelijke manier. Bij NEMO wordt je uitgedaagd wetenschappelijke fenomenen zelf te ontdekken en je 
nieuwsgierigheid gewekt om verder te onderzoeken. Zo maken we kennis voor een breed publiek toegankelijk 
en brengen we wetenschap dichtbij. Weekend van de Wetenschap is, net als NEMO Science Museum en 
NEMO Kennislink, onderdeel van Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT).  
 
Weekend van de Wetenschap is het grootste landelijke evenement over wetenschap en technologie van 
Nederland. Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen diverse bedrijven, instellingen, musea en 
(onderzoeks-) organisaties hun deuren voor een breed publiek. Zo maakt de deelnemende organisatie 
wetenschap en technologie toegankelijk en tastbaar. De activiteiten worden bedacht en georganiseerd door de 
organisaties en instellingen zelf; Weekend van de Wetenschap is het podium waarop zij zich presenteren. 
 
Wij zoeken een stagiair(e) die voor 4-6 maanden 32-40 uur aan de slag wil. 
 
De werkzaamheden: 
Verrichten van allerlei ondersteunende werkzaamheden bestaande uit activiteiten op het 
gebied van marketing communicatie en interne communicatie 

• Actief benaderen van bestaande en nieuwe deelnemers 
• Aanspreekpunt voor deelnemende organisaties 
• Reserveringen media & aanleveren materiaal 
• Ondersteuning van de projectmedewerker, opstellen en onderhouden van datalijsten. 
• Bewaking deadlines binnen het project 
• In overleg kunnen de exacte werkzaamheden gedurende de stage worden vastgesteld. 
• Uiteraard is er ook tijd om eventuele opdrachten vanuit de opleiding te doen. WvdW begeleidt je 

inhoudelijk en je hebt hier een werkplek. 
 
Wat wij vragen: 

• HBO/WO-student op het gebied van wetenschapscommunicatie, marketing en/of communicatie 
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 
• Actieve, flexibele en pragmatische instelling 
• Zelfstandig en sociaal 
• Oplossingsgericht en creatief 
• Affiniteit met communicatie en wetenschap 
• Ervaring met het organiseren van activiteiten of evenementen is een pre. 
• Goede kennis van Microsoft Office 

 
Wat wij bieden: 

• Een concrete stage-opdracht, waar je veel ruimte krijgt om zelf ideeën in te brengen 
• Inhoudelijke begeleiding vanuit het Weekend van de Wetenschap 
• Een reeds bestaand netwerk waaruit je kunt putten 
• Een eigen werkplek 
• Enthousiaste collega’s 
• Een maandelijkse vergoeding van €250, op basis van een 40-urige werkweek 

 
 
Interesse? 
Mail je brief met CV met als onderwerp 'Stage Weekend van de Wetenschap', naar hr@e-nemo.nl t.a.v. 
Colette Negerman. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling HR, 
telefoonnummer 020 – 531 31 93.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 


