Bij de afdeling Economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een:
Docent Economie (1,0 fte)
Vacaturenummer: 1821
De werkzaamheden
• Het verzorgen en coördineren van onderwijs in het onderwijsprogramma van de Afdeling
Economie;
• Bijdragen aan het verrichten van coördinatiewerkzaamheden binnen de afdeling en faculteit.
Uw profiel
• Afgestudeerd in de economische wetenschappen;
• Ervaring en affiniteit met het geven en coördineren van onderwijs;
• Uitstekende didactische kwaliteiten, bijvoorbeeld blijkende uit onderwijsevaluaties;
• Teamspeler.
Onze afdeling
Op het brede terrein van de toegepaste economie concentreert de Afdeling Economie zich in het
bijzonder op de vakgebieden sociaaleconomisch beleid, rechtseconomie en fiscale economie. De
afdeling verzorgt vakken in verschillende opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid, de opleiding
Bestuurskunde, Leiden University College en de opleiding Politicologie. Daarnaast participeert de
afdeling in een duaal bachelorprogramma (Economie, Bestuur en Management) en een duaal
masterprogramma (Economics and Governance), beide gevestigd in Den Haag.
Onze faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is met ruim 5.000 studenten en 450 medewerkers een van de
grootste faculteiten van Nederland, die zich in alle verscheidenheid toch kenmerkt door
kleinschaligheid. De faculteit richt zich op veelzijdig onderwijs en onderzoek van hoog niveau,
nationaal én internationaal. Stimuleren van talent staat hoog in het vaandel van de faculteit die is
ondergebracht in het prachtig gerestaureerde Kamerlingh Onnes Gebouw. Werken voor de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid betekent werken in een inspirerende wetenschappelijke omgeving.
Wij bieden
• Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de
duur van een jaar waarbij een verlenging van drie jaar bij goed functioneren mogelijk is.
• Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.552,- en
maximaal € 4.028,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 10).
• Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een
eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald
ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel
arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u hier nalezen.
• De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan
het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat zij in het bezit zijn van het Basis
Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO). Indien de beoogde kandidaat hierover nog niet
beschikt, dan dient hij of zij bereid te zijn deze binnen 2 jaar te behalen.

Informatie
• Inlichtingen over de vacature kunt u verkrijgen bij dr. Olaf van Vliet.
• Informatie over de Afdeling Economie vindt u hier.
• Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op http://www.universiteitleiden.nl/
Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en CV kunnen tot
uiterlijk 21 november 2016 via de blauwe button van ons sollicitatiesysteem worden ingediend.
De selectieprocedure vindt plaats gedurende de periode december 2016/januari 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

