VACATURES
De onderzoeksredactie van Stichting AgriFacts (STAF) toetst enerzijds publicaties en uitingen over de
land- en tuinbouw op juistheid. Anderzijds wordt de onderbouwing van land- en tuinbouwbeleid
getoetst. Binnen het redactieteam werken wetenschappers en journalisten samen aan het beste
resultaat. Het team werkt onafhankelijk van het STAF-bestuur en bepaalt volledig haar eigen agenda.
STAF publiceert de uitkomsten van haar onderzoeken in het kwartaalblad STAF, op haar website en
social media. In 2022 zal tevens een communicatiebureau worden aangetrokken voor het verzorgen
van publieksversies van de onderzoeken en contacten met andere media.

STAF zal haar onderzoeksteam per 2022 aanzienlijk uitbreiden en is op zoek naar enkele

onderzoekers / onderzoeksjournalisten met lef
De ideale kandidaten hebben het volgende profiel

•
•
•
•

Ervaring als onderzoeker / feitenchecker binnen de wetenschap en/of journalistiek.

•
•

Vlotte (of leesbare) pen.

Neus voor onjuistheden en foute framing in publicaties.
Volgt de ontwikkelingen in het land- en tuinbouwbeleid.
Heeft expertise in een of meer van de volgende vakgebieden: akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, milieu, water, klimaat, markt, bodem, wet- en regelgeving, data analyse.

Lef (niet bang voor weerstand)

Over de vacatures
STAF beschikt per 2022 over de mogelijkheden haar onderzoekscapaciteit uit te breiden. De extra
onderzoekscapaciteit willen wij invullen met meerdere kandidaten. Wij zoeken kandidaten die gespecialiseerd zijn in één of meerdere onderwerpen. De aanstelling, het aantal uren en de vergoeding
zijn in overleg. Aanstelling kan op projectbasis, ZZP-basis, detacheringsbasis. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar. Deze periode kan worden verlengd tot vooralsnog 3 jaar.
Wij bieden een interessante werkomgeving, een inspirerend team, begeleiding en de mogelijkheid
om het verschil te maken. Kun jij op jouw expertiseterrein een waardevolle bijdrage leveren aan het
werk van STAF? Mail je sollicitatie (korte brief met CV) naar info@stichtingagrifacts.nl, t.a.v. onderzoeksteam STAF.
Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij het onderzoeksteam, Piet van der Aar (tel. 06
51626281) en Geesje Rotgers (tel. 06 51860296).

