
Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies, analyses en 
sterk onderbouwde studies luidt de denktank sinds 2016 een progressieve stem in het maatschappelijk debat. 
Zie: https://www.denktankminerva.be.

Het klein vast team bestaat uit twee wetenschappelijk medewerkers die worden bijgestaan door een redactieraad en 
een wetenschappelijke raad.

We zijn op zoek naar een wetenschappelijk medewerk(st)er (m/v/x).

Deze functie staat open voor iedereen. Denktank Minerva werft aan op basis van visie en aanpak, ongeacht geslacht, 
etnische, religieuze of culturele achtergrond, leeftijd of handicap.

THEMATISCH

Je volgt de brede actualiteit en verdiept je in diverse maatschappelijke thema’s en meer in het bijzondere op (een 
aantal van) volgende domeinen:

• economie,

• fiscaliteit,

• arbeid en tewerkstelling,

• milieu en klimaat

• intersectionaliteit

• ...

Je slaagt erin om de tendensen op deze terreinen in de Belgische en Europese context op een kritische en geënga-
geerde manier te analyseren.

PROFIEL

• Je hebt ervaring met het bestuderen en analyseren van de thema’s. 

• Je kan zelfstandig en vlot standpunten, analyses en studies schrijven en deze ook mondeling toelichten en be-
argumenteren. 

• Je bent in staat om de Minerva-standpunten duidelijk naar voor te brengen en te publiceren/toelichten in di-
verse media.
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een wetenschappelijk medewerk(st)er (m/v/x)



• Perscontacten aanboren en onderhouden behoort tot de opdracht.

• Digitale communicatieplatformen zijn jou bekend.

• Je bent meertalig (Nederlands / Frans / Engels).

• Je kan zelfstandig werken en zoekt actief naar actuele informatie en een brede waaier van bronnen.

• Je bewijst een kritisch geëngageerde ervaring.

• Interne verslaggeving en een aantal administratieve taken behoren ook tot het takenpakket.

ONS AANBOD

Een voltijds contract voor onbepaalde duur en een maatschappelijk relevante job.

Een marktconforme verloning.

Een liefst snelle indiensttreding.

SOLLICITATIE

Kandidaturen (motivatie plus CV) worden per mail bezorgd ter attentie van de voorzitter (info@denktankminerva.
be ) tegen uiterlijk 15 februari 2021.

Een gesprek met het selectiecomité zal worden georganiseerd in de daaropvolgende weken.


