Enthousiaste Project Manager voor Stichting LeveDNA!
16 uur per week

Wie zijn wij?

DNA is overal, het is de basis van al het leven op aarde. Het aflezen van DNA-volgordes wordt met
de dag eenvoudiger en betaalbaarder. Daarom moeten we nu al nadenken over wat we wel en niet
zouden willen weten van ons eigen DNA en dat van dieren, planten en micro-organismen. De
stichting LeveDNA! wil de kennis over DNA vergroten.
LeveDNA! biedt informatie en educatie op maat voor het brede publiek, agendeert dilemma’s en
jaagt de discussie aan. LeveDNA! verspreidt kennis met Dagjes DNA, lezingen, workshops,
evenementen, scholing en natuurlijk via onze website. We doen dat vanuit de gedachte dat je
ergens beter over kunt meepraten als je weet waar het over gaat.

Wat verwachten wij van jou?

Als projectmanager ondersteun je de stichting bij het binnenhalen van nieuwe projecten en
subsidies. Je coördineert de projecten van LeveDNA! en onderhoudt contacten met de stakeholders
en de samenwerkingspartners. Daarnaast draag je bij aan het beheer van de website.
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hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau
hebt een gedegen kennis van DNA, genetica en de maatschappelijke discussie daaromtrent
kunt uitstekend projectmatig werken en hebt daar al ervaring mee
kunt wetenschappelijke teksten vertalen voor een breed publiek
hebt affiniteit met sales en/of marketing
hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat bieden wij jou?

Per direct bieden we jou een aanstelling voor 16 uur per week. We starten met een aanstelling voor
7 maanden. Bij gebleken geschiktheid is verlenging van het contract mogelijk.

Wil je meer weten over deze functie?

Neem dan contact op met Johan den Dunnen (LeveDNA@johandendunnen.nl, 06-15511466) of Kees
van den Berg (voorzitter@LeveDNA.nl, 06-53298845)

Wil je solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met CV voor 15 februari 2017 naar Stichting LeveDNA!, t.a.v. Kees van den
Berg, voorzitter Stichting LeveDNA!, Plesmanlaan 1d, 2333 BZ Leiden of per e-mail naar
secretaris@leveDNA.nl.
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