De Fryske Akademy is hét wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van onderzoek op het
gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Op deze terreinen leveren wij regionaal,
nationaal of internationaal hoogwaardige en vernieuwende wetenschappelijke prestaties met een duidelijke
maatschappelijke relevantie. Bij het instituut werken ca. 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

De Fryske Akademy is per 1 september 2016 op zoek naar een enthousiaste en betrokken

Postdoc onderzoeker vroegmoderne geschiedenis.
In nauwe samenspraak met de overige historici van de Fryske Akademy zet u onderzoek op
naar de politieke en/of religieuze cultuur in vroegmodern Friesland. Meer in het
bijzonder verwachten wij van u dat u als (co)auteur één of meerdere artikelen instuurt naar
een toonaangevend historisch tijdschrift en dat u inspanningen verricht met betrekking tot
(de voorbereiding van) nationale en Europese subsidieaanvragen.
Wat vragen wij van u?
-

-

Een voltooid proefschrift op een voor dit onderzoeksterrein relevant onderwerp en
bijhorend publicatiedossier;
Aantoonbare ervaring met teamwork in een wetenschappelijk project;
Meedenken over mogelijke (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten die aan de Fryske
Akademy kunnen worden opgezet (het gaat met name om kruisbestuivingen tussen
geschiedenis, archeologie, taalkunde en/of sociale wetenschappen);
Initiatief nemen bij het uitbouwen van een wetenschappelijk netwerk.

Wat kunt u van ons verwachten?
-

-

Een voltijds dienstverband voor een periode van 1 jaar of een parttime dienstverband
met een maximale looptijd tot 2 jaar. Dit kan in onderling overleg worden afgestemd;
Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.654
bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Inschaling
vindt plaats in schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten conform UFO profiel
Onderzoeker 3;
Uitstekende onderzoeksfaciliteiten in een stimulerende omgeving;
De kans om in een internationaal wetenschappelijk netwerk te functioneren;
De kans om subsidieaanvragen in een wetenschappelijke instelling uit te werken. Bij
toekenning van (een van) de subsidieaanvragen kan het dienstverband verlengd
worden.

Meer informatie
Meer informatie over de sollicitatie kunt u inwinnen bij mw. C. Vogelzang, P&O Adviseur via
cvogelzang@fryske-akademy.nl. Inhoudelijk informatie over het project en de functie kunt u
inwinnen bij dr. H. Cools, projectleider en senior-onderzoeker vroegmoderne geschiedenis
via hcools@frysk-akademy.nl.

Solliciteren
Stuur uw CV vergezeld van een motivatiebrief, publicatielijst en een beknopt onderzoeksidee
(max. 500 woorden) vóór 27 juni 2016 t.a.v. mevrouw C. Vogelzang naar wurkje@fryskeakademy.nl met als onderwerp in de mail: ‘sollicitatie postdoc vroegmoderne geschiedenis’.
Sollicitatiegesprekken zullen in week 27 (4 tot en met 8 juli) worden gehouden. Mocht u dan
op vakantie zijn, dan kunt u dat alvast bij uw sollicitatie aangeven.
Het werven van excellent personeel is, samen met het streven naar een evenwichtige
samenstelling van personeel op alle niveaus, prioriteit. Vrouwen worden hierbij uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

