Vacature raadslid AWTI
In verband met het aanstaande vertrek per 1 mei 2020 van twee leden van de Adviesraad voor
wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), zoekt de minister van OCW, mede namens de
minister van EZK, kandidaten voor de functie van raadslid.

Positie en taak van de AWTI
De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van
wetenschap, technologie en innovatie. De AWTI adviseert over fundamentele vraagstukken, richt
zich op de langere termijn en beziet ook de situatie in andere landen. Aan de hand van de AWTIadviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en
innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier beoogt de AWTI bij te dragen aan het
versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven
en kennisinstellingen in Nederland.
De leden van de AWTI worden op persoonlijke titel benoemd, op basis van hun expertise en
ervaring op het werkterrein van de AWTI. Zij vertegenwoordigen geen belangen. De AWTI wordt
inhoudelijk en facilitair ondersteund door het secretariaat. De directeur van dit bureau is tevens de
secretaris van de raad.

Profiel
De AWTI streeft naar diversiteit in de samenstelling van de raad. Gelet op de huidige samenstelling
worden kandidaten die behoren tot etnische of culturele minderheidsgroepen uitdrukkelijk
uitgenodigd te reageren. Bovendien gaat de voorkeur uit naar tenminste één vrouwelijke
kandidaat.
Van de beoogde kandidaten wordt voorts gevraagd dat zij voldoen aan het volgende profiel:





ruime ervaring in het werkgebied tussen wetenschap en innovatie;
aantoonbare aandacht voor de rol van sociale wetenschappen en humaniora in de
ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie;
ruime ervaring in het kennisintensieve bedrijfsleven (bijvoorbeeld life sciences of creatieve
sector), wetenschap en/of praktijkgericht onderzoek/hogescholen;
affiniteit met de grote maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkelingen en
de rol van wetenschap, technologie (waaronder ICT) en innovatie daarbij.

Het profiel dat de raad hanteert, bestaat verder uit de volgende algemene elementen:





gezaghebbend op basis van expertise;
breed netwerk binnen het bedrijfsleven, innovatieve organisaties, universiteiten,
hogescholen en/of praktijkgericht onderzoek;
ervaring met internationale ontwikkelingen op wetenschaps- technologie en
innovatiegebied;
bestuurlijke ervaring is een pré.

Er wordt gezocht naar een goede afspiegeling van diverse achtergronden en disciplines aansluitend
op de taakomschrijving van de AWTI.

tijdsbesteding
De tijdsbesteding en daaraan gekoppelde vaste vergoeding bedragen 0.1 fte, maximum schaal 18
BBRA plus vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De raad vergadert één vaste dag per maand.
Van raadsleden wordt de bereidheid verwacht om die dag beschikbaar te zijn in Den Haag.
De benoeming geldt voor vier jaar.
procedure
De voor de AWTI verantwoordelijke ministeries zullen ook zelf potentiële kandidaten benaderen.
Geschikt geachte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats
op vrijdag 6 maart.
Reacties
Kandidaten die menen aan het profiel te voldoen, wordt verzocht uiterlijk 2 februari 2020 een
sollicitatiebrief met cv te sturen naar:
AWTI
T.a.v. Anneke Bovens
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Of via email naar s.peek@awti.nl
Voor vragen over de functie en over de procedure kunt u zich wenden tot de secretaris van de
AWTI, Anneke Bovens, 06 15293304.

