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.
Voor het onderzoeksproject over de Friese humanist en bestuurder Viglius van Aytta (15071577) zoeken wij per 1 september 2016 :
Postdoc onderzoeker geschiedenis of historische letterkunde (m.n. Neolatijn)
voor 32 uren per week (0,842 fte)
Als nieuwe collega zult u in de eerste plaats een wetenschappelijke monografie schrijven over
het door Viglius van Aytta gestichte College van de Tarweschoof aan de Leuvense universiteit.
Verder zult u meewerken aan het opzetten van een publiekstentoonstelling en aan de
organisatie van een internationaal wetenschappelijk congres over Viglius van Aytta. Beide
evenementen zullen worden ingepast in het programma van Culturele Hoofdstad
Leeuwarden en plaats vinden in het najaar van 2018.
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;
Initiatief nemen bij het uitbouwen van een wetenschappelijk netwerk;
Ervaring met de organisatie van tentoonstellingen en belangstelling voor
museumkunde strekken tot aanbeveling.

Wat kunt u van ons verwachten?
-

-

Een dienstverband van 32 uren per week (0,842 fte) tot en met 31 augustus 2018,
verlenging van het contract tot het eind van het project behoort tot de mogelijkheden.
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 ervaring op te doen bij het opzetten van een publiekstentoonstelling.

Meer informatie
Meer informatie over de sollicitatie kunt u inwinnen bij mw. C. Vogelzang (P&O Adviseur,
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,
hcools@frysk-akademy.nl)

Solliciteren
Stuur uw CV vergezeld van een motivatiebrief, publicatielijst en een beknopt onderzoeksidee
(max. 1 A-4) vóór 27 juni 2016 op, t.a.v. mevrouw C. Vogelzang (wurkje@fryske-akademy.nl)
met als onderwerp in de mail: ‘sollicitatie postdoc Viglius van Aytta’. 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.

