VACATURE
BIRA werft aan:

Wetenschapscommunicator
Startdatum: 1 april 2019 • Statuut: Contractueel SW10, 1 jaar
Deadline voor sollicitaties: 18 december 2018

Opdracht, divisie, context
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft als taak om
wetenschappelijke en technologische expertise te verwerven op het vlak van
ruimte-aeronomie en deze informatie te verspreiden. De inspanningen van het
BIRA op communicatievlak moeten bovenal toelaten om de zichtbaarheid van de
activiteiten van het BIRA te verhogen, om partnerschappen met de industriële en
academische wereld te bevorderen en om beleidsmakers en burgers afdoende te
informeren.
De dienst “Outreach & Documentatie” van het BIRA bestaat momenteel uit 4
personen, waarvan één medewerker verantwoordelijk is voor het
documentatiecentrum en 3 medewerkers binnen de communicatiedienst de
interne en externe communicatie verzorgen.

Meer over het BIRA
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een
Belgische Federale
Wetenschappelijke instelling. Sinds
de oprichting in 1964, doet het BIRA
onderzoek en geeft het publieke

Jobomschrijving
Deze vacante positie heeft specifiek tot doel om de interactie met de pers en
politieke wereld te verhogen en zo hun betrokkenheid en interesse in de activiteiten
van het BIRA een boost te geven. Zo streven we o.m. naar meer visibiliteit bij politici,
diplomaten en ambassadeurs i.h.b. vanaf de start van de nieuwe legislatuur in 2019
en naar duidelijkere communicatie over het direct belang van het wetenschappelijk
onderzoek dat op het BIRA verricht wordt voor de maatschappij.

dienstverlening op het vlak van de
ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en
chemie van de atmosfeer van de
Aarde en van andere planeten, en
de kosmische ruimte.
Onze wetenschappers maken
gebruik van instrumenten op de
grond, in de lucht, aan boord van
ballonnen of in de ruimte en van
computermodellen.
www.aeronomie.be

Als wetenschapscommunicator werk je binnen het communicatieteam o.m. mee
aan:
• het schrijven van boeiende en krachtige webteksten over het onderzoek dat op
het BIRA verricht wordt. Je zet het belang van dit onderzoek voor de maatschappij in
de verf. Hiervoor ga je actief op zoek naar verhalen binnen de verschillende
onderzoeksgroepen van het instituut en volg je actief nieuwe wetenschappelijke
publicaties op.
• het opstellen van persberichten en de interactie met de pers.
• de inhoudelijke organisatie van persconferenties, themadagen, netwerkevents, …
• het uitdenken van corporate communicatiecampagnes
• het promoten van het wetenschappelijk onderzoek dat op het BIRA verricht wordt,
op sociale media
• het inhoudelijk ontwikkelen van visueel aantrekkelijk promomateriaal

Jobkwalificaties
• Master in de Communicatiewetenschappen
• Wetenschappelijke achtergrond/basisstudies
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels
• Aantoonbare ervaring in wetenschapscommunicatie, bij voorkeur i.h.k.v. een wetenschappelijke werkomgeving
• Een gezonde dosis wetenschappelijke nieuwsgierigheid en interesse
• Autonoom kunnen werken en initiatieven durven nemen; innoverend denken

Pluspunt:
• Wetenschappelijke ervaring binnen het domein van atmosfeerwetenschappen, ruimtevaart of hieraan gerelateerde
onderzoeksdomeinen
• Creatief denkvermogen

Aanbod
• De functie is een voltijdse baan (38u/week) op contractuele basis gedurende 1 jaar;
• Salaris volgens de federale bepalingen voor de wetenschappelijke carrière in weddeschaal SW10. Bij het berekenen
van de anciënniteit wordt elke ervaring (openbare + particuliere sector) die relevant is voor de aangeboden baan
gevaloriseerd;
• Dynamische werkomgeving met internationale contacten;
• Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
• Flexibele werkuren en mogelijkheid om occasioneel van thuis uit te werken;
• Mogelijkheid om opleidingen te volgen (tijdens de werkuren);
• Vergoeding openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, en voor het gebruik van de fiets;
• Toegang tot diverse sociale en culturele voordelen voor werknemers van federale wetenschappelijke instituten
(collectieve hospitalisatieverzekering, museumkaart, kortingen met Fed+ kaart, …;

Procedure
De selectieprocedure bestaat in een CV-screening, gevolgd door een interview met schriftelijke voorbereiding, met de
bedoeling het profiel van de kandidaat, zijn kennis, zijn ervaring, zijn motivatie en zijn belangstelling voor het werkgebied
van de functie te beoordelen. Die selectieprocedure vindt plaats op het BIRA, Ringlaan 3, 1180 Brussel.
Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij het Diensthoofd Communicatie, Karolien Lefever, per e-mail
(Karolien.Lefever@aeronomie.be) of telefonisch (+32 (0) 2 373 0450).

Interesse?
Stuur uw CV naar Karolien.Lefever@aeronomie.be
en in cc naar hr-ae@aeronomie.be
met referentie: “H60-COMM-WTSC-2018”

