
De wetenschapsvoorlichters van het Radboudumc zijn op zoek naar een getalenteerde  
Stagiair wetenschapscommunicatie  
Voor 32-36 uur p/w  
Functieomschrijving  

• Een belangrijke taak is het samenstellen van online dossiers rond de onderzoeksthema’s van het 
Radboudumc met behulp van bestaande en nog te schrijven content;  

• Daarnaast schrijf je korte agendateksten over aankomende promoties, oraties en afscheidsredes;  

• Verder houd je je bezig met het schrijven en publiceren van nieuwsartikelen voor de website van het 
Radboudumc over onder andere wetenschappelijke publicaties, promoties, benoemingen of subsidies;  

• Je levert een bijdrage aan de organisatie van projecten en evenementen op het gebied van 
wetenschapscommunicatie, zoals Lowlands Science, Radboud Talks en InScience;  

• Tussen de bedrijven door draai je mee in het team Nieuws.  
 
Functie-eisen  

• Je bent zelfstandig en hebt een passie voor wetenschap. En deze passie wil je overdragen op anderen. 
Over hoe dit moet, heb je je eigen ideeën. Je neemt initiatief om deze uit te proberen. Je maakt 
makkelijk contact met zowel wetenschappers als journalisten;  

• Je volgt een universitaire masteropleiding met een communicatieprofiel in een van de 
levenswetenschappen, zoals Biologie, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, 
Gezondheidswetenschappen, Life Sciences and Technology, etc;  

• Daarnaast heb je aantoonbare vaardigheid in het vertalen van wetenschappelijke kennis in populair 
wetenschappelijke informatie. Journalistieke ervaring bij bijvoorbeeld een universiteitsblad is een pré;  

• Je wilt graag beter worden in je werk en bent hierop aanspreekbaar;  

• Je bent ten minste 3 maanden aaneengesloten beschikbaar.  
 
Wat wij je bieden  

• Een dynamische en ambitieuze werkomgeving;  

• Werken in een van de grote academische centra met landelijke bekendheid;  

• In korte tijd veel en diverse ervaring opdoen binnen de wetenschapscommunicatie;  
 
Interesse  
Voor deze stage geldt een selectieprocedure. Wil je meer weten over deze stage, neem dan contact op met een 
van de wetenschapsvoorlichters van het Radboudumc. [LINK:https://www.radboudumc.nl/nieuws-en-
media/pers]  
 
Over het Radboudumc  
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 
gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken we met 
persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Al 
onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn 
kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles 
hand in hand.  
 
Wetenschapscommunicatie bij het Radboudumc  
Team Nieuws verzorgt de publiekscommunicatie over het wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc. 
De wetenschapsvoorlichters beantwoorden vragen van de media op dit gebied, onderhouden contacten met 
de onderzoekers en brengen zelf nieuws naar buiten op basis van onder andere wetenschappelijke publicaties, 
promoties, subsidies en benoemingen. De wetenschapsvoorlichters vervullen een belangrijke rol in het 
bewaken van een betrouwbaar imago van het Radboudumc waar het gaat om de communicatie over 
wetenschappelijke resultaten.  
 

Het team Nieuws maakt onderdeel uit van de afdeling Corporate Communicatie, die verantwoordelijk is voor 

het ontwikkelen en implementeren van het corporate communicatiebeleid, het merkenbeleid en de pers- en 

wetenschapsvoorlichting. 


