
 

 

Over SWOV 
SWOV is het nationaal 

wetenschappelijk instituut voor 
verkeersveiligheidsonderzoek.  

Het is de taak van SWOV om met 
kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek bij te dragen aan de 
verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

26 maart 2018 

Gezocht: 

Tekstschrijver (EN) / Communicatieadviseur 
 
 
Waar? SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid  
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag 

Hoe lang? Jaarcontract met uitzicht op vast.  
Omvang? Min-max constructie (minimaal 16 uur, maximaal 

36 uur). Gedurende het project VIRTUAL minimaal 
24 uur per week. Uren en tijden in overleg.  

 
 
Wat houdt de functie in? 
Jij gaat werken aan de communicatie in het Europese project 
VIRTUAL over het virtueel testen van de verkeersveiligheid van 
verkeersdeelnemers. Dit doe je zowel op strategisch als uitvoerend 
niveau. Zo ontwikkel je een communicatiestrategie, ga je binnen 
het consortium op zoek naar nieuwswaardige onderwerpen, schrijf 
je content (in het Engels) voor verschillende mediakanalen en houd 
je de discussie gaande op een gebruikersforum. Hierbij werk je 
samen met je collega’s van het team Communicatie, die ook in dit 
project werken aan de website, aan het ontwikkelen en toepassen 
van een huisstijl en aan de organisatie van evenementen. De 
functie kan uitgebreid worden met overige taken van het team 
Communicatie, zoals vertaalwerk (NL/EN), bijspringen in de 
woordvoering, redactie en online communicatie, welke voortgezet 
kunnen worden na afronding van het project VIRTUAL. 
 
Wat is kenmerkend voor de afdeling binnen SWOV? 
Binnen het onderzoeksinstituut vormt Communicatie een team dat 
zich bezig houdt met doorwerking van de onderzoeksrapportages 
naar de buitenwereld. Er heerst een informele werksfeer, waarbij 
samenwerken en elkaar ondersteunen belangrijk is. Het is een klein 
team; samenwerking, proactiviteit en zelfstandigheid worden zeer 
gewaardeerd.  
 
Kerntaken: 
• Zorgdragen voor de voortgang in het project VIRTUAL 
• Opbouwen en onderhouden van een netwerk in een 

internationale projectomgeving (binnen de EU) 
• Achterhalen van onderwerpen met nieuwswaarde 
• Redigeren, plaatsen en bewerken van content voor de 

verschillende mediakanalen 
 
 
 
 
 

Wie zoeken wij? 
• HBO⁺-/WO-niveau  
• Uitstekend Engels en Nederlands 
• Een echte netwerker 
• Proactief 
• Ondernemend 
• Creatief met woorden 
 
Wat bieden wij? 
SWOV volgt qua arbeidsvoorwaarden 
het ARAR. Er is geen recht op BWWW. 
Salaris is op basis van de schalen van 
het Rijk, te weten schaal 9, afhankelijk 
van ervaring, minimum op € 2.617,58 
en maximum op € 3.698,34 per maand 
op basis van fulltime (36 uur per week).  
 
Heb je interesse? 
Bij vragen kun je per e-mail contact 
opnemen met teamleider Maura van 
Strijp (maura.van.strijp@swov.nl). Je 
sollicitatie (CV + Engelstalige 
motivatie) kun je sturen naar 
personeelsadviseur Nicolette van 
Groen (nicolette.van.groen@swov.nl). 
 
Meer informatie over SWOV kun je 
vinden op www.swov.nl.  Acquisitie 
n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld.  
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