Formulier Wetenschapsambassadrice
Deadline inschrijving op 16 maart 2020 om 12.00u.
Het inschrijvingsformulier moet ofwel opgestuurd worden met de post
naar Innoviris, ofwel verzonden worden via mail naar fundingrequest@innoviris.brussels en mpossoz@innoviris.brussels.
1. Informatie over de kandidaat
Naam en voornaam:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:

Telefoon:
E-mail:
2. Professioneel parcours van de kandidaat
Wat is/zijn je huidige functie(s)? Geef, indien nodig, de naam van je werkgever, het
ondernemingsnummer en de juridische aard van de professionele relatie (zelfstandig, in
loondienst, voltijds, enz.) etc.).

In welke tak van de wetenschap ben je actief ?
Heb je ervaring met het vulgariseren, het sensibiliseren of het verspreiden van
wetenschappelijke informatie? Zo ja, beschrijf hier je ervaring.
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Heb je ervaring met het promoten van wetenschappelijke beroepen voor vrouwen?

3. Welke ambassadrice zou je zijn ?
a. Waarom wil je ambassadrice worden?
Leg uit waarom je je inschrijft en welke toegevoegde waarde je zou kunnen aanbrengen aan
het gewest indien je verkozen wordt tot wetenschapsambassadrice in Brussel.
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b. Rol en actie van de ambassadrice.
Beschrijf (maximum 3 pagina’s) de sensibiliserings -en/of vulgarisatieactiviteiten die je zou
willen organiseren of waaraan je zou willen deelnemen indien je wordt verkozen als
wetenschapsambassadrice in Brussel.
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c. Activiteit tijdens het I Love Science Festival
Indien je geselecteerd bent door de jury, mag je deelnemen aan tweede deel van de selectie
tijdens het I Love Science Festival 2020, waar de verschillende kandidaten het grote publiek
kunnen ontmoeten, in een daarvoor voorziene zone. Op die manier krijgen jongeren en het
grote publiek de kans om van alles te ontdekken. Om uit te blinken en om interesse op te
wekken, raden we je sterk aan om een dynamische activiteit te organiseren met materiaal dat
aangeraakt kan worden, waarmee kan geëxperimenteerd worden en met mini-challenges, …
Beschrijf welke activiteit je graag zou willen opzetten tijdens het I Love Science Festival.
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4. Toe te voegen documenten
Het inschrijvingsdossier moet volgende documenten bevatten:
•
•
•
•
•

het formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend;
een kopie van het hoogst behaalde wetenschappelijk of technologisch diploma;
een attest dat bewijst dat de kandidate haar beroepsactiviteit uitoefent in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
een volledig curriculum vitae (max. 2 bladzijden) dat het studieparcours en het
beroepsleven van de kandidate schetst;
elk ander document dat nuttig is om de kandidatuur te staven.

Kandidaturen die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden komen niet in aanmerking.
5. Kandidatuur
De kandidaat verklaart:
- kennis genomen te hebben van het Reglement van deze oproep en de voorwaarden te
hebben geaccepteerd;
- zich niet te bevinden in een situatie van belangenconflict in de algemene betekenis van
het woord (economische belangen, politieke betrokkenheid, familiale of emotionele
banden of andere relaties of gemeenschappelijke belangen).
De kandidaat geeft Innoviris de toestemming de nodige stappen te ondernemen om huidige
aanvraag te onderzoeken en verklaart dat alle informatie in huidig formulier volledig en correct
is.

Datum

Handtekening van de kandidate
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