
Meewerkend directeur (16 – 24 uur)
Draag jij de wiskunde en toepassingen daarvan een warm hart toe, heb je de kwaliteiten die nodig 
zijn om een organisatie op te bouwen en ga je ook zelf graag aan de slag? Als jij jezelf hierin herkent,  
gedreven, ondernemend, vindingrijk, en scherpzinnig bent en een passie voor de wiskunde hebt, dan 
zou jij wel eens onze nieuwe meewerkend directeur kunnen zijn.

Wie wij zijn
Math4NL is een initiatief van de commissie Innovatie van Platform Wiskunde Nederland. Math4NL 
wil  door  vruchtbare  interactie  tussen  wiskundig  onderzoekers  en  het  bedrijfsleven  en 
maatschappelijke organisaties de Nederlandse innovatiekracht stimuleren. Dit doet zij onder andere 
door deze interactie te faciliteren maar ook door belemmeringen voor een goede en constructieve  
samenwerking weg te nemen. 

Activiteiten van Math4NL zijn:

• Beheer  van  een  centraal  loket  waar  bedrijfsleven  en  maatschappelijke  organisaties  en 
wiskundig Nederland elkaar vinden;

• Organiseren van workshops, bijeenkomsten en evenementen;
• Vergroten  van  de  zichtbaarheid  van  (toepassingen  van)  wiskunde  o.a.  via  social  media-

kanalen.

De meewerkend directeur werkt samen met het dagelijks bestuur en een raad van advies en wordt 
bij haar of zijn werkzaamheden ondersteund door een medewerker.

Wie we zoeken
Math4NL is een organisatie in opbouw en is op zoek naar een directeur die de volgende taken kan 
vervullen:

 Als meewerkend directeur in staat Math4NL een stevig fundament geven en de financiële 
positie versterken;

 Zorgen voor een goede communicatie en informatievoorziening richting o.a. het dagelijks 
bestuur  en de raad  van advies,  waaronder  kwartaalrapportages,  strategische vooruitblik, 
begroting en jaarrekening;

 Een  netwerk  van  interne  en  externe  stakeholders/partners  opbouwen,  onderhouden  en 
benutten;

 Math4NL vertegenwoordigen; 
 Gezonde bedrijfsvoering realiseren en daarmee continuïteit en bestaanszekerheid voor de 

organisatie.

Wat we vragen
Wij zoeken een kandidaat met de volgende competenties en vaardigheden:

 Een aantoonbare affiniteit en ervaring met toepassingen van wiskunde;
 Academisch werk- en denkniveau;
 Sterk in organisatie, netwerken en communicatie;
 Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels;
 Tenminste 5 tot 10 jaar relevante werkervaring.



Wat we bieden
 Een betaalde functie (twee dagen per week met mogelijk een uitbreiding)
 De  mogelijkheid  om  de  werkzaamheden  gedeeltelijk  vanuit  huis  te  verrichten  met  de 

mogelijkheid zelf de tijd in te delen.

Meer informatie
 Vivi Rottschäfer, voorzitter bestuur Math4NL, e-mail: vivi@math.leidenuniv.nl

Sollicitaties met een motivatiebrief en CV dienen voor 10 januari per e-mail gestuurd te worden 
naar:

bureau@  platformwiskunde.nl  
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