Zoekt een Commissaris Extern
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
koepelorganisaties van de universiteiten (UNL) en UMCs (NFU), de KNAW en
AcademicTransfer. Daarnaast organiseren wij jaarlijks verschillende bijeenkomsten,
werken nauw samen met de AOb (Algemene Onderwijsbond), de FNV (Federatie
Nederlandse Vakbonden) en Eurodoc (Europees PhD overleg). Op onze vierjaarlijkse
ALV’s overleggen de vertegenwoordigers van de lokale promovendi organisaties van
alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.
Per direct is het PNN op zoek naar een commissaris extern.
Functieomschrijving:
Als commissaris extern ben je goed op de hoogte van alles wat er gebeurt binnen en
buiten het dagelijks bestuur. De actualiteiten volgen is belangrijk, want daarnaast hou je
de social media, de nieuwsbrief en website up-to-date. Je denkt na over hoe we
promovendi kunnen informeren over zaken die voor hen belangrijk zijn. Hiermee ben je
een belangrijke spil in het PNN naar de buitenwereld te representeren. Samen met de
voorzitter en/of vicevoorzitter/secretaris ga je naar de overleggen met de nationale
partners als het ministerie van OCW en de UNL gaan en ben je betrokken bij de politieke
lobby. Daarnaast houdt je je binnen PNN bezig met het ontwikkelen en uitzetten van
beleid en het onderhouden en uitbreiden van het PNN-netwerk. Ook is er altijd ruimte
om (samen met andere bestuursleden) aan de slag te gaan met een los project, zoals
bijvoorbeeld de nationale leden dag.
Naar wie zijn we op zoek?
● Je bent flexibel, kan snel schakelen en daarbij snel reageren op ontwikkelingen.
Ook heb je een interesse in de actualiteit en begaan met social media platforms.
● Je promoveert aan een Nederlandse universiteit, UMC of andere
onderzoeksinstelling (als werknemer-, beurs- of buitenpromovendus/-a).
● Je bent enthousiast over PNN en wil 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 kunt die vertalen naar beleid.
● Je beschikt over de capaciteit om analytisch op te treden, zowel binnen het
bestuur en de vereniging als met (partner)organisaties.

● Je bent bereid tenminste 1 jaar gemiddeld 8-12 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 altijd voor.
● In deze functie goede beheersing qua spreken en schrijven van de Nederlandse
taal nodig voor de social media platforms en samenwerking met de verschillende
partijen.
Wat bieden wij?
● Tenminste één jaar ervaring als bestuurder met een gedreven groep promovendi
vanuit heel Nederland.
● Veel kansen voor eigen initiatieven 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 compensatie in tijd, in de vorm van een verlenging van je promotietraject en
vergoeding van de reiskosten die je maakt voor PNN.
Enthousiast?
Vragen of interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je
stellen aan Anneke Kastelein (voorzitter@hetpnn.nl) of bellen via +31630323906.
Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar Marije Sluiskes, secretaris@hetpnn.nl. Doe
dit voor 17 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken vinden in de twee weken erna plaats
via Zoom.

