
Vacature: Auteur Wiskunde/Statistiek/Natuurkunde 
 

 
Vacature: Auteur Wiskunde/Statistiek/Natuurkunde (Nederlandse versie) 
 
SOWISO is op zoek naar (freelance) auteurs in het vakgebied wiskunde, statistiek 
of natuurkunde. Contracturen in overleg: zowel full-time en part-time zijn 
mogelijk. 
 
SOWISO ontwikkelt online les- en oefenmateriaal dat wereldwijd wordt gebruikt 
voor bètavakken in het hoger onderwijs. Om ons verder te helpen dit soort 
materiaal te ontwikkelen zijn wij op zoek naar enthousiaste (freelance) auteurs 
die sterk zijn in wiskunde, statistiek of natuurkunde. 
 
Als auteur maak jij deel uit van een team van content creators dat zich inzet om 
innovatief en pedagogisch sterk onderwijsmateriaal te creëren. Jij bent daarom 
iemand met kennis van de stof, en een hart voor het onderwijs. 
 
SOWISO heeft een jong team met verschillende achtergronden. Word jij onze 
nieuwe auteur, zul je een groot gedeelte van je tijd zelfstandig werken, maar je 
zult ook zeker af en toe samenwerken met andere auteurs; soms zelfs met sales, 
marketing en development collega’s. 
 
We geven materiaal in twee talen uit, dus bij voorkeur spreek je zowel Engels als 
Nederlands. Online oefenmateriaal schrijven houdt in dat kennis van LaTeX en/of 
Computer Algebra Systemen om het hoekje komt kijken. 
 
We spelen tijdens onze pauzes regelmatig een potje Mario Kart (op de 
GameCube) en we gaan ook graag squashen (in het echt). Daarnaast 
organiseren we wekelijkse activiteiten, zowel sociaal als zakelijk. 
 
Je voldoet minstens aan de volgende eisen: 
 

● Je hebt een achtergrond in wiskunde, statistiek of natuurkunde. 
● Je weet wat LaTeX is en/of je hebt eerder gewerkt met Computer Algebra 

Systemen. 
● Je spreekt goed Engels. 
● Ervaring met onderwijs of e-learning is een pré. 

 
Je past goed bij SOWISO, omdat… 
 

● Je geeft om onderwijsinnovatie. 
● Je kan goed problemen oplossen. 
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● Je graag zelfstandig werkt, maar je kan ook in een team werken wanneer 

nodig. 
 
 
Vacancy: Author Mathematics/Statistics/Physics (English version) 
 
SOWISO is looking for (free-lance) authors in the field of math, statistics or 
physics. Contract terms are negotiable, either free-lance, part-time or full-time. 
 
SOWISO is a digital publisher. We develop turn-key e-learning courses that are 
used in higher education institutions worldwide. To help us create these courses, 
we are always looking for (free-lance) authors in the field of mathematics, 
statistics and physics. Multiple forms of compensation are possible. 
 
As an author, you are part of the team that commits to creating both innovative 
and pedagogical content. Therefore, we are looking for someone with know-how 
and a passion for education. 
 
No need to be available full-time. We will have a chat about your contract hours. 
Both full-time and part-time is possible. We can also allow partial remote work. 
Looking at your availability, multiple forms of compensation are possible. 
 
You will be working in a young team with diverse backgrounds. We expect you to 
be able to work independently. however, you will regularly work together with our 
other team of authors, and also with our commercial team. 
 
We publish our material in both English and Dutch, so preferable you speak both 
these languages. 
 
During our breaks, we often play Mario Kart (on the GameCube) as well as 
Squash (in real life) to sharpen the senses! We also organize weekly social or 
business-related activities. 
 
For this position, you need to… 

● Have a background in math, statistics or physics. 
● Know what LaTeX is and/or have worked with Computer Algebra Systems. 
● Be able to speak English. 
● Have experience with education, experience with e-learning is preferred. 

 
You fit at SOWISO because… 

● You care about educational innovation. 
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● You are a problem solver. 
● You like to work both independently, but can work in teams when needed. 
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