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Het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen
zoekt een voltijds
Mandaatassistent in het domein collectief leren in organisaties
Jouw opdracht
 Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning binnen de Faculteit Sociale
Wetenschappen, in het bijzonder binnen de opleiding Opleidings- en
Onderwijswetenschappen.
 Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het gebied van Collectief Leren in Organisaties
(bv. Leerprocessen in teams, netwerken of gemeenschappen).
Jouw profiel
 Je bezit een diploma van master/licentiaat in de opleidings- en onderwijswetenschappen,
pedagogische wetenschappen of psychologie, sociale, economische of
gedragswetenschappen (ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen).
 Je hebt interesse voor vraagstukken rond het opleiden, trainen of ontwikkelen van
medewerkers en de invloed van de sociale context.
 Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de
Universiteit Antwerpen.
 Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
Wij bieden
 een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar, twee maal
hernieuwbaar voor dezelfde periode na positieve evaluatie;
 datum van indiensttreding 1 januari 2020;
 een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 3.338,21 tot € 5.649,28;
 een dynamische en stimulerende werkomgeving.
Hoe solliciteren?
 Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk tot 15 september 2019.
 Bij je sollicitatie voeg je een motivatiebrief, en een document van een ongeveer duizend
woorden waarin u een voorstel van doctoraatsproject uiteenzet.
 Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere
selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen
plaatsvinden op 8 oktober 2019.
 Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met
vacatures@uantwerpen.be.
 Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. Piet Van den Bossche
(Piet.vandenbossche@uantwerpen.be).
De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en
diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het
kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.

