Sija van den Beukel
Wetenschapsjournalist, animator en illustrator

PRO F IEL
Master met achtergrond in de chemie en life sciences en gespecialiseerd in
wetenschapscommunicatie. Analytische denker, vasthoudend en enthousiast om nieuwe
dingen te leren. Voelt zich aangesproken door de uitspraak van Loesje: ‘Heeft u nog
wat hooi - voor op mijn vork?’ Gelukkig met al haar nieuwe uitdagingen in het
wetenschapscommunicatie landschap.

E RVA RIN G
Wetenschapsredacteur, FOLIA; Amsterdam — Sep 2021 - Heden
Folia is de universiteitskrant van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Taken: Artikelen
schrijven over wetenschap op de UvA, met een nadruk op de bètawetenschap. Nieuws
zoeken en selecteren, bronnen vinden en controleren, interviewen, vertaalslag maken
naar de UvA-student en medewerker, schrijven, passend beeldmateriaal zoeken,
illustratie maken.

Freelance wetenschapsjournalist, illustrator & animator, ‘Sija van den
Beukel’; Delft Aug 2020 — Heden
Verschillende opdrachten: Voor Delta schrijf ik artikelen voor het alumni-tijdschrift Delft
Integraal; Voor maandblad De Ingenieur schrijf ik maandelijks over nieuwe
productontwerpen in de rubriek Eureka!; Voor Montessori-inspirator AVE-IK werk ik aan
28 illustraties bij een lespaket ‘Avontuurlijk Kosmisch’ voor Montessorischolen in
Nederland; Voor ingenieursbureau CRUX, Delta en de Wetenschapscommunicatie
afdeling van de Universiteit Leiden maak ik illustraties; In samenwerking met journalist
en wetenschapsanimator Bruno van Wayenburg maak ik wetenschapsanimaties: te zien
op animatedscience.nl.
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Recruiter, BIRD Recruitment; Delft — Dec 2020 - Aug 2021
BIRD Recruitment B.V. biedt personeelsdiensten aan binnen de Life Sciences sector.
Opdrachtgevers zijn bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten in binnen- en
buitenland die actief zijn in Chemie & Life Sciences. Taken: Werving/headhunting van
Chemie, Materialen en Life Sciences professionals; Zoeken en selecteren van pro elen
(CV screenings), contacteren van kandidaten, interviewen (Teams, telefonisch),
voorstellen van kandidaten aan klanten; Beheer van klant- en kandidaatrelaties.

Wetenschapsstagiair, Delta; Delft — Jan 2020 - Mrt 2020
Delta is het journalistieke platform van de TU Delft. Taken: Wetenschapsartikelen
schrijven. Nieuws zoeken en selecteren, bronnen vinden en controleren, interviewen,
schrijven, passend beeldmateriaal zoeken, illustratie maken, fotogra e. Samenwerken
met andere redactieleden aan artikelen over educatie, en sportverslaggeving (roeien).

Tekstschrijver, Hotel de Plataan; Delft — Sep 2019 - Nov 2020
Hotel de Plataan is een milieuvriendelijk familiehotel in het centrum van Delft. Ik werkte
aan artikelen om het hotel te promoten in tijdschriften tijdens corona en schreef
artikelen voor op de website.

O PLE IDIN G
MSc Life Science & Technology, Universiteit Leiden; Leiden — 2018 - 2020
Specialisatie wetenschapscommunicatie bij Ionica Smeets
BSc Life Science & Technology, Universiteit Leiden en TU Delft; 2014 - 2018
Propedeuse Film-, Theater-, en Televisiewetenschappen, Universiteit
Utrecht; 2013 - 2014
VWO, Middelbare school “Novalis College”; Eindhoven — 2007 - 2013
Pro el Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid
Basisschool “Vrije School Brabant”; Eindhoven — 2001 - 2007

VAARDIGHEDEN
Schrijven, Interviewen, Handmatig illustreren, Aquarel, Schets, Digitaal Illustreren op
iPad Pro, Procreate, Af nity Design, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, CyberPro, Carerix.
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