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De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is opgericht in 1752 
met als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en 
samenleving. Haar voornaamste activiteiten bestaan uit het uitreiken van wetenschappelijke 

prijzen en het organiseren van lezingen en symposia, steeds vaker in samenwerking met 
bevriende organisaties. De KHMW telt ruim 400 directeuren (vertegenwoordigers uit de 

samenleving) en ruim 500 leden (wetenschappers). De KHMW is sinds 1841 gevestigd in het 
Hodshon huis aan het Spaarne in Haarlem. 

 
Wilt u werken in een klein hecht team in een bijzondere omgeving? 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zoekt een 

Communicatie/website medewerker, voor circa 8 uur per week. 

 
Taken 

o Opstellen van pers- en nieuwsberichten m.b.t. prijzen. 
o Verspreiden van berichten over prijzen via social media en andere kanalen. 
o Up-to-date houden van de webpagina’s over de prijzen. 
o Bouwen en onderhouden van digitale nominatieformulieren voor prijzen. 
o Onderhouden van contacten met persafdelingen van o.a. universiteiten. 
 
Profiel   

o Ervaring met het opstellen van nieuws- en persberichten. 
o Ervaring met en goede kennis van WordPress.  
o Kennis van HTML en CSS, en inzicht in ICT en websitebeheer zijn een pre.  
o Ervaring met en goede kennis van het gebruik van social media (met name LinkedIn). 
o Belangstelling voor het werkterrein van de KHMW. 
o Flexibel inzetbaar, mede m.b.t. de invulling van de werkuren. 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
o Secure en betrokken werkhouding. 
o Woonachtig in Haarlem of directe omgeving. 
o Bereidheid evt. in te springen bij administratieve werkzaamheden m.b.t. de prijzen. 
 
 
Bij gebleken geschiktheid is uitbreiding van werkzaamheden en uren mogelijk. 

 
Uw reactie, voorzien van CV, kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, 
d.w.z. uiterlijk 21 september, richten aan het secretariaat van de KHMW, uitsluitend via e-mail: 
secretaris@khmw.nl. 

mailto:SECRETARIS@KHMW.NL
http://www.khmw.nl/
mailto:secretaris@khmw.nl

