
 

 

VACATURESJABLOON AAP  
 

 

DOCTOR-ASSISTENT 
HERNIEUWBAAR 
 

 
Werkwijze: 

 Vul de info over de vacature in 

 Vul de vacaturetekst in (Ndl en Eng) 

 Maak eventueel wijzigingen of aanvullingen aan de vacaturetekst 

 Let op: Als de selectiecommissie nog andere documenten wil opvragen bij de 
kandidaat, voeg deze dan steeds toe aan de opsomming bij ‘Cv’ zodat het deel 
uitmaakt van de samengevoegde PDF 

 Na goedkeuring op de Faculteitsraad kan de vacature ingegeven worden in e-
recruitment (zie ook de handleidingen op de portaalpagina) 

 
Let op: 

 Verplichte publicatie in Nederlands en Engels (zie beslissing BC 27/03/2014 om alle 
ZAP en AAP vacatures te publiceren op de jobportaalsite van de Europese Unie 
ec.europa.eu/euraxess/) 

 Verplicht opladen uittreksels advies en goedkeuring vacature in Documentenbeheer 
(zie beslissing stuurgroep e-recruitment 9/12/2015) 

 
 
Meer info op de portaalpagina: 

- In dienst nemen van AAP 
- Vacaturepagina - Nederlands 

- Vacaturepagina - Engels

https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan/aanwervingen/handleidingerecruitment.pdf/handleidingerecruitment.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/
https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan/aanwervingen/oap/aap.htm
http://www.ugent.be/nl/vacatures
http://www.ugent.be/nl/vacatures
http://www.ugent.be/en/work
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VACATURE DA HERNIEUWBAAR 

Tewerkstellingspercentage: 100% 

Faculteit: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Organisatorische eenheid: Volksgezondheid en eerstelijnszorg  

 

Wensen m.b.t. publicatietermijn of uiterste sollicitatiedatum: De publicatietermijn is min. 2 weken 

en loopt altijd af op dinsdagavond  

Publicatie door vakgroep via: Noteer hier de publicatiekanalen 

 

Vakgroepvoorzitter (=aanvrager): Prof. Dr. Sarah Willems 

Aanvrager team (optioneel): Prof. Dr. Dimitri Beeckman; Prof. Dr. Ann Van Hecke; Prof. Dr. Sofie 

Verhaeghe 

 

Prescreeningsvragen (optioneel): 

Als kandidaten solliciteren krijgen ze deze vra(a)g(en) voorgelegd. 
Het antwoord wordt toegevoegd aan hun sollicitatiegegevens. Zo 
heeft u de mogelijkheid om extra informatie in te winnen, wat u kan 
helpen tijdens de selectie. 

 

 NEDERLANDS 

. 

 

 ENGELS 
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OVER DE UGENT 
 
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de 

slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. 

Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en 

toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 

vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek 

ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

 

UW OPDRACHT 
 
- U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het brede domein 

van de verplegingswetenschap. 

- U werkt mee aan het onderwijs. 

- U begeleidt studenten in het kader van oefeningen en masterproef. 

- U begeleidt doctoraatsstudenten. 

- U werkt mee aan het uitschrijven van projectaanvragen voor onderzoeksfinanciering. 

 

 

UW PROFIEL 
 
- U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in de gezondheidswetenschappen. 

Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC 

voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.  

- U hebt reeds onderzoek verricht in het brede gebied van de verplegingswetenschap. 

- U hebt u onderscheiden als veelbelovend onderzoeker tijdens uw doctoraatswerk. 

- U hebt een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of 

voortgezette academische opleiding. 

- U hebt relevante wetenschappelijke publicaties in internationale en nationale wetenschappelijk 

tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de 

beoordeling van de ingezonden manuscripten. 

 

 

ONS AANBOD 
 
- Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan éénmalig worden 

hernieuwd voor maximum drie jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. De 

hernieuwingstermijn dient aan te sluiten op de eerste termijn. Opgelet: Indien u reeds eerder werd 

aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kunt u niet 

kandideren. 

- De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 december 2020. 

- De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen. 

- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- 

en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een 

fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen. 

 

 

 

INTERESSE? 
 

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen-salarisschalen/salarisschalen/aapvwpeas3.htm
http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm
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Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). 

We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden 

bezorgd. 

 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: 

 
- In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties 

(samengevoegd als één pdf-bestand) 

- In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat 

- In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit) 

- In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie 

behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kan u aanvragen via 

www.naricvlaanderen.be. 

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. 

 

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te 

solliciteren. 

 
 
MEER INFORMATIE 
 
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Dimitri 

Beeckman dimitri.beeckman@ugent.be Tel. +32/332 83 48. 

  

http://www.naricvlaanderen.be/
mailto:dimitri.beeckman@ugent.be


 

 
 

VAKGROEP VOLKSGEZONDHEID EN  

EERSTELIJNSZORG  

ABOUT GHENT UNIVERSITY 
 
Ghent University is a world of its own. Employing more than 8,000 people, it is actively involved in 

education and research, management and administration, and technical and social services on a daily 

basis. It is one of the largest, most exciting employers in the area and offers great career 

opportunities. With each of its 11 faculties and more than 100 departments offering state-of-the-art 

study programmes that are grounded in research in a wide range of academic fields, Ghent University 

is a logical choice for its employees as well as its students. 

 

 

YOUR TASKS 
 
- At least 70% of your assignment will be spent on academic research in the broad domain of 

Nursing Science. 

- You will assist in teaching activities in Master’s education. 

- You will mentor and supervise Master’s students in their exercises and Master’s dissertation. 

- You will mentor and supervise doctoral students. 

- You contribute to the preparation and writing of funding applications for research funding. 

 

 

WHAT WE ARE LOOKING FOR 
 
- You hold a doctoral degree in Health Sciences. For diplomas awarded outside the European 

Union, a certificate of equivalence (NARIC) must be submitted. The degree requirements need to 

be fulfilled at the start of your appointment. 

- You conducted research in the broad field of Nursing Science. 

- You have distinguished yourself as a promising researcher in your doctorate. 

- You are profoundly interested in coaching students in the Bachelor’s, Master’s and/or Advanced 

Master’s programmes. 

- You may present relevant scientific publications in (inter)national peer-reviewed academic journals 

that are widely disseminated. 

 
WHAT WE CAN OFFER YOU 
 
- We offer you a three-year appointment, which may be renewed once for three years at the most, 

on condition that the previous term was given a positive evaluation. The term of renewal begins 

immediately after the first term has expired. Attention: If you have been previously appointed as a 

post-doctoral assistant at a university within the Flemish Community, you cannot apply for this 

position. 

- Your appointment will start on 1 December 2020 at the earliest. 

- Your remuneration will be determined according to salary scale AAP5. More information about our 

salary scales. 

- All Ghent University staff members enjoy a number of benefits, such as a wide range of training 

and education opportunities, 35 days of paid leave, bicycle commuting reimbursement, 

ecocheques, etc. A complete overview of all our fringe benefits (in Dutch). 

 

 

INTERESTED? 
 

https://www.ugent.be/en/work/career/financial/salarisschalen/aapvwpeas3.htm
https://www.ugent.be/en/work/career/financial/salarisschalen/aapvwpeas3.htm
http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm


 

 

Apply online through the e-recruitment system before the application deadline (see above). We 

do not accept late applications or applications that are not sent through the online system. 

 

Your application must include the following documents: 

 
- In the field ‘Cv’: your cv and an overview of your relevant scientific publications (merged into one 

pdf file) 

- In the field ‘Cover letter’: your application letter in pdf format 

- In the field ‘Diploma’: a transcript of the required degree (if already in your possession). If you 

have a foreign diploma in a language other than our national languages (Dutch, French or 

German) or English, please add a translation in one of the mentioned languages. 

- In the field ‘Certificate of equivalence’: only for diplomas awarded outside the European Union a 

certificate of equivalence (NARIC) must be submitted. (This can be requested via 

www.naricvlaanderen.be/en). 

 

Note that the maximum file size for each field is 10 MB. 

 

As Ghent University maintains an equal opportunities and diversity policy, everyone is encouraged to 

apply for this position. 

 
 
MORE INFORMATION 
 
For more information about this vacancy, please contact prof. dr. Dimitri Beeckman 

dimitri.beeckman@ugent.be Tel. +32/332 83 48. 

file:///C:/Users/evanhoye/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGAZS82P/www.naricvlaanderen.be/en
mailto:dimitri.beeckman@ugent.be

