
 

 

 

Het Nexus Instituut, een onafhankelijke Europese cultuurfilosofische denktank te Tilburg, 

zoekt per 1 januari 2016 een REDACTIE-ASSISTENT (16 uur per week). 

Wat doe je? 

Als redactie-assistent 

- verzorg je in samenwerking met de directie en collega-redacteuren de communicatie en PR 

voor het Nexus Instituut en zijn activiteiten (brochures, website, social media, videobeelden, 

nieuwsbrief, advertenties, brieven, persberichten); 

- bied je ondersteuning aan de hoofd- en eindredacteur bij de redactie van het tijdschrift Nexus 

en de uitgaven in de reeks Nexus Bibliotheek (bureauredactie, communicatie met auteurs en 

vertalers, drukproeven lezen) en bij de digitale boekenrubriek, de Leestafel; 

- geef je aanzetten voor en denk je met de directie en redactie mee over promotiecampagnes. 

 

Wie ben je? 
Je bent een sterk en stabiel persoon met een academisch denkniveau, praktisch inzicht, 

organisatietalent, creatieve vermogens en uitstekende contactuele en communicatieve 

vaardigheden. Je bent jong, afstuderend of net afgestudeerd, je bent enthousiast en in staat om 

zowel zelfstandig als in teamverband het beste uit jezelf te halen. Je voldoet aan twee 

essentiële vereisten: ten eerste een uitgesproken affiniteit met de doelstelling en het motto van 

het Nexus Instituut, en ten tweede een feilloze accuratesse in woord en geschrift, zowel in het 

Nederlands als in het Engels. Ervaring met redactiewerk en/of promotiewerkzaamheden geeft 

je bij de selectie een ruime voorsprong. Je beschikt aantoonbaar over een brede algemene 

culturele kennis en een vertrouwdheid met de (internationale) politiek. Je bent leergierig en 

nieuwsgierig. Tot je kwaliteiten behoort ook het vermogen kritiek te incasseren. 

 

Wat mag je verwachten? 

Een uitdagende werkomgeving waar je ervaring kunt opdoen, talenten kunt ontwikkelen én 

ontdekken. 

 

Waar? 

Het Nexus Instituut is gevestigd op de campus van Tilburg University. 

 

Hoe en bij wie kun je je melden? 

Stuur je CV en sollicitatiebrief naar: 

Nexus Instituut 

t.a.v. Els Schröder 

schroder@nexus-instituut.nl 

 

Reageren mogelijk t/m 29 november, gesprekken in de week van 14 december. 

 

Voor meer informatie, zie: www.nexus-instituut.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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