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I.

Functieomschrijving

Omvang mandaat

Voltijds - 100%

Faculteit

Faculteit sociale wetenschappen en Solvay Business School

Vakgroep

BUTO

Bedrijfsdetails
De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit
telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije
Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.
De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de
vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije
oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.
De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de
fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te
nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.
Tot de zending van de Universiteit behoren:
•
het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
•
de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
•
de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

II.

Functie

Vakgebied
Onderwijsdomein/onderzoeksdomein
Opdracht en voornaamste taken
Onderzoek
Ondersteuning bij onderwijstaken
Bijdragen tot functioneren
vakgroep

Vakgroep BUTO - Domein Statistiek
Je bent een enthousiaste en gemotiveerde jong afgestudeerde met een
sterke interesse in Analtyics en Statistiek. Je hebt een goed academisch
track record, bij voorkeur in een opleiding Handelsingenieur, (Toegepaste)
Ingenieurswetenschappen, Data Science, Computer
Science/Informatica of Wiskunde.
Je bent een teamspeler. Je bent een goede communicator in Nederlands en
Engels.
Je zal bij aanvang van de doctoraatswerkzaamheden in samenspraak
met de promotor en eventuele copromotor(s) het doctoraatsthema
in het domein van Elektrische en Autonome Mobiliteit en
onderzoekstakenpakket verder uitwerken en concretiseren.
Dit mandaat houdt ook in dat je de oefeningsessies geeft voor cursus
Statistiek II (ongeveer 4u/week). De lessen worden in het Nederlands
gegeven.
Je zal bijdragen tot het dagelijks functioneren van de vakgroep.
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III.

Functieprofiel

Vereisten (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)

•
•
•
•

Houder
zijn
van
een
masterdiploma
in
Handelsingenieur,
(Toegepaste)
Ingenieurswetenschappen, Data Science, Statistics, Computer Science/Informatica of
Wiskunde.
De kandidaat heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels.
De kandidaat is een enthousiaste lesgever en gemotiveerde onderzoeker.
U heeft kennis van en ervaring met R en RStudio.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te
raadplegen op de website van de universiteit).
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

IV.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige
omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum
van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het
openbaar vervoer in minder dan een halfuur.
In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de
overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding
tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf
bevindt zich op wandelafstand.
Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’

Bijkomende informatie
Voorziene startdatum
Looptijd/duur contract
Inwachtingstermijn
Contactpersoon
Contact via telefoon
Contact via e-mail

15/9/2021
1 jaar (hernieuwbaar) – gangbaar is aanstelling van 6 jaar voor
afwerking van doctoraat bij jaarlijkse positieve evaluatie
15/7/2021
Lieselot Vanhaverbeke
02/614.83.40
Lieselot.vanhaverbeke@vub.be

