
                   
 

 

Vacature  
 

Bij het onderzoekprogramma Interaction between Legal Systems 2.0 van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een: 
 

Student-assistent (0,2 fte) 
 

De werkzaamheden 

 Bijdragen aan het verrichten van coördinatiewerkzaamheden binnen het onderzoekprogramma 
Interaction between Legal Systems 2.0. 

 Bijdragen aan het organiseren van seminars en symposia. 

 Het bijhouden van de website van het onderzoekprogramma.  

  

Uw profiel 

 Accuraat en betrouwbaar zijn 

 Geïnteresseerd zijn in het onderzoekprogramma Interaction between Legal Systems 2.0 

 Gedurende langere tijd beschikbaar zijn (tenminste een jaar) 

 Flexibel zijn, ook ten aanzien van de invulling van werktijd 

 Ervaring hebben met het werken met computers (MS Office en internetsoftware) 

 Beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

 Zelfstandig kunnen werken 

  

Interaction between Legal Systems 2.0 
Interaction between Legal Systems 2.0 is één van de profileringsgebieden van de Universiteit Leiden. 
Het is multidisciplinair en stimuleert innovatief onderzoek met een inhoudelijke focus op de interactie 
tussen rechtsstelsels. Zo worden nationale en internationale juridische kaders en rechtsgebieden 
gecombineerd en worden inzichten geïntegreerd vanuit het recht, de filosofie, psychologie, economie 
en criminologie. De kern van het programma wordt gevormd door drie onderzoekprojecten. De 
projecten beogen een positief effect op de nauwe samenwerking tussen onderzoekers van verschillende 
instituten en afdelingen en tegelijk een positief effect op de nauwe samenwerking tussen onderzoekers 
uit onze internationale wetenschappelijke netwerken. Het onderzoekprogramma Interaction between 
Legal Systems 2.0 is gestart in 2016 en loopt tot 2020.    
 

Salaris 
Het salaris is afhankelijk van de studiefase en bedraagt bij een fulltime-aanstelling 1.958 euro voor een 
2e-jaars student, 2.096 euro voor een 3e-jaars en 2.283 euro voor een 4e-jaars e.v..  
 

Informatie 

 Inlichtingen over de vacature kunt u verkrijgen bij dr. Olaf van Vliet, dr. Jorrit Rijpma en prof. 
Simone van der Hof. 

 Informatie over het onderzoekprogramma Interaction between Legal Systems 2.0 vindt u hier. 

 

Solliciteren 
Sollicitaties met CV en een cijferlijst met studieresultaten kunt u vóór 18 oktober 2017 zenden aan: 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Economie t.a.v. dr. O. van Vliet, Postbus 9520, 2300 RA 
Leiden, of mailen naar o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl. 
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