Vacature
Projectmedewerker
‘Kenniscentrum Data & Maatschappij’
Wij zoeken een projectmedewerker met sterke interesse in gebruikersonderzoek
van digitale toepassingen en/of techniekethiek.
Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is het referentiepunt in Vlaanderen voor
juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van artificiële intelligentie (AI) en
datatoepassingen. Onze doelgroepen zijn het bedrijfsleven, beleidsvoerders en het
brede
publiek.
Voor
een
overzicht
van
onze
activiteiten,
bezoek
www.data-en-maatschappij.ai. Imec-SMIT-VUB is de coördinerende onderzoeksgroep
van het kenniscentrum, en wij zijn op zoek naar een medewerker die ons team
versterkt.
We zoeken een medewerker die inhoudelijk sterk staat op vlak van ethiek en/of
gebruikersonderzoek. Je werkt mee aan verschillende manieren om de impact van
AI-systemen op de maatschappij te vertalen in praktische en bruikbare tools en
rapporten. Je bent vertrouwd met nieuwe technologie en je maakt technische materie
graag verstaanbaar voor niet-techneuten. Je maakt complexe thema’s eenvoudig en
weet de maatschappelijke en ethische aspecten van AI en data zo te benaderen dat
ons doelpubliek ermee aan de slag kan.
Concreet doe je het volgende:
● je zet ethische, maatschappelijke en juridische vereisten met betrekking tot AI
om in tools en publicaties op maat van onze verschillende doelgroepen;
● je vertaalt de werking en impact van AI-toepassingen naar een taal en tools die
aan een breed publiek duidelijk maken waar het over het gaat;
● je verdiept je in specifieke deelthema’s en weet de conclusies te vertalen in
rechtstreeks bruikbare aanbevelingen en instrumenten voor onze doelgroep;
● je kan stakeholders in workshops mee laten nadenken over nieuwe technologie
door gebruik te maken van schetsen, prototypes, en andere methodes van
gebruikersonderzoek;
● je presenteert tools, rapporteren en resultaten in publicaties, voordrachten en via
onze website.
Jouw profiel:

● je hebt een masterdiploma in de Communicatiewetenschappen, Sociologie,
Filosofie, Moraalwetenschappen, Sociale wetenschappen, Antropologie,
Psychologie, Agogiek, Ontwerpwetenschappen, of Productdesign of
-development, of je hebt een gelijkwaardige professionele ervaring;
● je hebt een gezonde dosis interesse in ICT, nieuwe media en innovatieve digitale
technologieën;
● je werkt graag zelfstandig en bent flexibel;
● je kan je vloeiend uitdrukken in het Nederlands, maar kan ook vlot spreken en
schrijven in het Engels;
● je bent een kei in communicatie en produceert graag mee
communicatieproducten;
● een extra troef: je kan zelf visualisaties maken.
Wij bieden je:
● een job met impact op het heetst van de naald;
● een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge
wetenschappers en ervaren senior stafleden in een internationale setting;
● een fijne samenwerking met een interdisciplinair team van ervaren onderzoekers
en projectmedewerkers;
● een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen;
● een voltijdse, hernieuwbare arbeidsovereenkomst voor één jaar.
Over imec-SMIT en het Kenniscentrum Data & Maatschappij
De coördinatie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij is in handen van de
onderzoeksgroep imec-SMIT. SMIT (Studies on Media, Innovation and Technology) is
een onderzoekscentrum binnen de vakgroep communicatiewetenschappen aan de Vrije
Universiteit Brussel (Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School).
SMIT is ook deel van imec, één van de leidende bedrijven op vlak van innovatie, ICT en
nano-electronics
wereldwijd.
SMIT-onderzoek
is
georganiseerd
in
twee
onderzoeksprogramma’s: ‘media en maatschappij’ en ‘data en maatschappij’. We
focussen ons op projecten rond digitale innovatie in de media, gezondheidszorg, en
andere contexten. Hierbij staat aandacht voor participatie (o.a. digitale inclusie, citizen
science, …), privacy, en ethiek vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders
altijd centraal. Bij SMIT werken momenteel een 90-tal junior- en senioronderzoekers.
Onze kantoren zijn gelegen in Brussel-Elsene op de universiteitscampus, op
wandelafstand van het station van Etterbeek.
Gelieve je sollicitatie met volledig CV en motivatiebrief via e-mail te sturen naar
jobs@smitresearch.be ten laatste op 31/05/2020.
Voor meer informatie over deze vacature, contacteer Pieter Duysburgh per mail:
pieter.duysburgh@data-en-maatschappij.ai.

