English follows Dutch

Vacature
Junior Onderzoeker
Het CIEP is een onafhankelijk platform voor internationale, Europese en nationale energievraagstukken
voor de overheid, non-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven, de media en andere
geïnteresseerden. Naast onderzoek (zie ook www.clingendaelenergy.com) organiseert het CIEP ook
publieksbijeenkomsten en trainingen.
Ten behoeve van vooral het onderzoek naar de ontwikkeling van internationale energiemarkten en
energietransitie in de industriesector zoeken wij een junior onderzoeker met aantoonbare affiniteit
en/of ervaring met energievraagstukken en energietransitie:

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Recent afgeronde universitaire opleiding economie of een andere relevante universitaire opleiding
met affiniteit op het gebied van energievraagstukken (technisch, sociaaleconomisch, geopolitiek)
Bekendheid met enige kwantitatieve onderzoeksmethoden (op het gebied van energiemarkten)
Sterke analytische kwaliteiten en aantoonbaar goede schrijfvaardigheid in ten minste de
Nederlandse en Engelse taal
Kritisch denker en belangstelling voor energiebeleid
Organisatievermogen en uitstekende contactuele vaardigheden
Belangstelling voor en enige bekendheid met ontwikkelingen op de internationale energiemarkten
en industrie.

Arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•

Locatie: CIEP, Clingendael 12 te Den Haag
Aanstelling: voor 36 uur per week
Salaris indicatie, afhankelijk van opleiding en werkervaring: startsalaris €2683,91 bruto op basis
van een 36-urige werkweek
Opname in het ABP pensioenfonds
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Dr. Coby van der Linde, directeur CIEP, telefoonnummer
070-3746700. Belangstellenden kunnen hun gemotiveerde sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae vóór
1 November 2019, zo mogelijk met namen van twee referenten, richten aan: CIEP, t.a.v. dr. C. v.d. Linde,
Postbus 93080, 2509 AB Den Haag of per e-mail versturen naar wendy.aufdembrinke@clingendaelenergy.com

Job Opening
for a
Junior Researcher
The CIEP is an independent platform for international, European and national energy issues for the
Government, non-governmental organisations, the business community, the media and other interested
parties. In addition to research (see also www.clingendaelenergy.com) CIEP organizes public meetings and also
trainings.
We are looking to hire a junior researcher with evident affinity with energy issues and energy transition for
research into the development of international energy markets and industrial sectors.
Requirements:
•
•
•
•
•
•

Recent Masters degree in economics or any other relevant Masters degree with an affinity to the field
of energy (technical, socio-economic issues, geopolitical)
Familiarity with some quantitative research methods in the field of energy markets
Strong analytical skills and demonstrable good writing skills in Dutch and English
Critical thinker and interest in energy policymaking
Good organizer and excellent social skills
Interest in and some experience with research in international energy markets and industry

Contractual Terms:
•
•
•
•
•

Location: CIEP, Clingendael 12, Den Haag
Hours: 36 hours per week
Salary indication, depending on education and work experience: starting salary €2683,91 gross,
based on a 36-hour work week
Participation in ABP pension funds
The contract is for a defined period

More information can be obtained from Dr. Coby van der Linde, director CIEP, phone number 070-3746700.
People interested in the position of junior researcher can send their motivated application, together with their
curriculum vitae and possibly the names of two referees, before 1 November 2019 to: CIEP, to the attention of
dr. C. v.d. Linde, Postbus 93080, 2509 AB Den Haag or per e-mail to:
wendy.aufdembrinke@clingendaelenergy.com

