Zoekt nieuwe 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, LNVH en
Academic Transfer. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten en werken nauw samen
met de AOb (Algemene Onderwijsbond). Op onze ALV’s overleggen promovendi-vertegenwoordigers
van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.
Vanaf september 2020 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een nieuwe voorzitter.
Functieomschrijving:
De voorzitter is het externe aanspreekpunt en gezicht van het PNN. Als zodanig draagt hij/zij onze
standpunten uit naar alle externe partijen, zoals gesprekspartners, politieke partijen en media.
Hiervoor zijn sterke sociale en communicatieve vaardigheden een must. Daarnaast houdt de
voorzitter zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van lokaal en nationaal hoger
onderwijs en wetenschap. De voorzitter overziet en begeleidt de andere bestuursleden inhoudelijk op
alle portefeuilles. Hij/zij werkt nauw samen met de intern voorzitter/secretaris, die verantwoordelijk
is voor de PNN-organisatie.
Naar wie zijn we op zoek?
● Je promoveert (als werknemer-, beurs- of buitenpromovendus).
● Je bent enthousiast over het PNN en wilt graag (extra) bestuurservaring opdoen.
● Je hebt visie op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap en kunt dit vertalen naar
beleid.
● Je hebt een genuanceerde en onderbouwde mening over actuele thema's op het gebied van
promoveren, zoals de situatie van internationale promovendi, de mentale gezondheid van
promovendi, de situatie voor promovendi als gevolg van de COVID-19 crisis, en je bent niet
bang deze mening uit te dragen.
● Je beschikt over de capaciteit om verbindend op te treden, zowel binnen PNN als met
(partner)organisaties.
● Je bent bereid om bijeenkomsten van externe partijen (digitaal) bij te wonen, ook als deze
onder werktijd vallen. Let op: veel van deze bijeenkomsten vinden in de Randstad plaats.
● Je bent bereid tenminste 1 jaar gemiddeld 15-20 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.
● Bestuurservaring of ervaring in de universitaire medezeggenschap, politiek of bij een
vakbond 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 promovendi met een niet Nederlandse achtergrond aan om te solliciteren.
Wat bieden wij?
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Ten minste 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.
Eventueel een vergoeding in de vorm van verlenging van je traject, dit is afhankelijk van je
huidige contract.

Enthousiast?
Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen
aan Kimberley Anneveldt (secretaris@hetpnn.nl, 06-57883154).
Wil je meer weten over de portefeuille van voorzitter? Stel je vraag dan aan de huidige voorzitter,
Lucille Mattijssen (voorzitter@hetpnn.nl).
Je sollicitatiebrief en CV kun je op sturen naar secretaris@hetpnn.nl. Wij ontvangen je sollicitatie
graag uiterlijk 14 juni. De sollicitatiegesprekken vinden vooralsnog digitaal plaats in de week van 15
juni. Om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, zul je op de ALV van 19 juni verkozen
moeten worden als bestuurslid. Hierna volgt een inwerkperiode, waarna je tijdens de ALV in
september als voorzitter van PNN kan worden geïnstalleerd. We verwachten dus op je inzet te
kunnen rekenen vanaf 19 juni.

