
 

Vacature junior science advisor bij Chrono@Work 

Houd jij ervan om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de maatschappij? Heb je kennis op het gebied 

van chronobiologie en slaap? Wil je ervaring opdoen in een door wetenschap gedreven jong en uniek 

bedrijf?  

Dan zoeken we jou als onze nieuwe ‘junior science advisor’. 

Over Chrono@Work 

Chrono@Work is een jong en dynamisch bedrijf dat wetenschappelijke kennis vertaalt naar de maatschappij. 

Wij doen onderzoek, geven trainingen en advies op het gebied van chronobiologie en slaap. Wij hebben een 

hecht team van medewerkers. Ons kantoor is gevestigd aan De Ommelanden in Groningen. 

Wie zoeken we? 

Een jonge wetenschapper met kennis op het gebied van 24-uurs ritmiek en slaap.  Je hebt bij voorkeur een 

wetenschappelijke studie in de (medische) biologie, Life Sciences, of psychologie afgerond. Daarnaast heb je  

aantoonbare expertise in de chronobiologie en/of slaapregulatie. Je kunt goed zelfstandig werken, bent 

nauwkeurig, pro-actief, stressbestendig, en je bent communicatief vaardig. Je hebt een uitstekende 

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

Wat ga je doen: 

 Desktop research op het gebied van chronobiologie, slaap, en gezondheid en de vertaalslag maken 

naar bijvoorbeeld het verbeteren van omstandigheden voor nachtwerkers, gebruik van wearables 

voor het meten van 24-uurs leefstijlparameters bij consumenten, lichtomstandigheden verbeteren 

om gezond ouder te worden, of adviseren over het juiste gebruik van melatonine 

 Onderzoek opzetten en uitvoeren. Data verzamelen in veldstudies, bij mensen thuis en online, in het 

kader van contractonderzoek 

 Data-analyse, statistische bewerkingen en grafische vormgeving van de resultaten. Leidend tot het 

kunnen presenteren van de uitkomsten en conclusies in de vorm van schriftelijke en mondelinge 

rapportages voor de opdrachtgever en wetenschappelijke manuscripten 

 Meedenken en -doen aan/in het ontwikkelen van innovaties op het gebied van 24-uurs ritmiek, 

slapen en gezondheid 

 Meedenken en – doen aan/in het naar buiten brengen van de werkzaamheden van Chrono@Work 

door middel van website, social media, filmpjes, white papers, artikelen etc 

Wat bieden we: 

 Een fulltime dienstverband voor de duur van 7 maanden met uitzicht op verlenging 

 Mogelijkheid tot parttime werken (minimaal 32 uur per week) 

 Een dynamische werkomgeving in een klein hecht team in een uniek bedrijf 

 Marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Standplaats Groningen, in overleg is gedeeltelijk ‘thuis werken’ mogelijk 

 Kan onmiddellijk starten 

Voor meer informatie en/of het sturen van een sollicitatie met CV, kan je tot 1 november 2021 contact 

opnemen met Marijke C.M. Gordijn marijke.gordijn@chronoatwork.com.  


