Zoekt intern voorzitter
Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We
vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a.
Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de VSNU, de KNAW, Science in Transition en Academic
Transfer. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten, zijn actief in de VAWO (de vakbond
voor de wetenschap) en Eurodoc (Europees PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendivertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.
Vanaf 7 juni 2019 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een nieuw intern voorzitter.
Functieomschrijving:
In nauwe samenwerking met de extern voorzitter stuur je als intern voorzitter de organisatie van PNN
aan. De intern voorzitter functioneert binnen PNN als een ‘spin in het web’ en beschikt over goede
organisatorische kwaliteiten. Je kunt zelfstandig opereren en bent communicatief sterk, betrokken en
proactief. Taken zijn o.a. het voorbereiden van de agenda voor de bestuursvergaderingen en de ALV,
het verzorgen van de (digitale) correspondentie, contact onderhouden met lokale promovendioverleggen en het bewaken van de planning. Samen met de andere bestuursleden houd je je bezig met
het uitzetten en implementeren van het algemene beleid van PNN.
Naar wie zijn we op zoek?
● Je promoveert (als werknemer- of buitenpromovendus).
● Je bent enthousiast over het PNN en wilt graag (extra) bestuurservaring opdoen.
● Je werkt graag samen, maar bent ook in staat proactief en zelfstandig op te treden.
● Je hebt visie en gedrevenheid en brengt graag het beste in jezelf en anderen naar boven.
● Je ziet snel waar de kracht en zwakte van een organisatie ligt en kan daar adequaat op
reageren.
● Je bent bereid tenminste 1 jaar gemiddeld 6-8 uur per week in het PNN te steken. Als je
drukke onderzoeks- of onderwijsperiodes hebt, kan van deze tijd in overleg worden
afgeweken: je proefschrift gaat voor.
● Organisatorische ervaring is een vereiste, bestuurlijke ervaring is een pré.
● Omdat we veel samenwerken met partijen waar Nederlands de voertaal is, is een goede
beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk.
● PNN moedigt vrouwelijke promovendi aan om te solliciteren.
Wat bieden wij?
 Tenminste één jaar ervaring als bestuurder met een gedreven groep promovendi vanuit heel
Nederland.
 Veel kans voor eigen initiatief en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
 De mogelijkheid tot het uitbouwen van een netwerk.




Het plezier en de voldoening die het geeft om mee te denken over beleid en te werken aan
een beter promotieklimaat in Nederland.
Een vergoeding voor de reiskosten die je maakt vanwege je bestuursfunctie.

Enthousiast?
Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen
aan Martijn Stoutjesdijk (martijn.stoutjesdijk@hetpnn.nl, 06-53793818).
Wil je meer weten over de portefeuille van intern voorzitter? Stel je vraag dan aan de huidige intern
voorzitter Martijn Stoutjesdijk (martijn.stoutjesdijk@hetpnn.nl).
Je sollicitatiebrief en cv kun je opsturen naar martijn.stoutjesdijk@hetpnn.nl. Wij ontvangen je
sollicitatie graag 3 juni. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 juni in Utrecht.

