
             
 
 

Vacaturebericht coördinator onderzoeksconsortium  
Medieval Studies (UGent) 

 
 
 
Context van de functie  
De Universiteit Gent heeft in het kader van haar beleidsplan voor de sociale en humane 
wetenschappen beslist om vijf onderzoeksconsortia, bestaande uit een samenwerking van 
meerdere onderzoeksgroepen, extra te ondersteunen op het niveau van 
middenmanagement. Eén van deze consortia betreft het interdisciplinaire vakgebied van de 
Medieval Studies.  
Deze voltijdse functie als onderzoekscoördinator is beschikbaar op postdocniveau, voor 
kandidaten met onderzoekservaring in de vakgebieden aanverwant aan dit consortium.  
 
De onderzoekscoördinator heeft als taak de kwaliteit en de productiviteit van het 
onderzoek van dit consortium te bevorderen, niet door zelf onderzoek uit te voeren maar 
door managementtaken op zich te nemen. De coördinator van dit consortium krijgt als 
specifieke opdracht:  
- de samenwerking en de interdisciplinaire onderzoeksfocus van het consortium te 
stimuleren 
- proactief op zoek te gaan naar onderzoeksfinanciering  
- de betrokken promotoren te helpen bij het uitschrijven van projectaanvragen  
- ondersteuning te bieden in de internationale netwerking van het consortium  
- de internationalisering van het onderzoeksgerelateerde onderwijs in de Medieval Studies 
voor master- en PhD-studenten te coördineren  
- de benutting van de in het consortium aanwezige onderzoeksinfrastructuur en technische 
expertise te optimaliseren en de strategische uitbreiding ervan te coördineren  
- initiatieven te nemen die de maatschappelijke valorisatie van het onderzoek faciliteren  
- activiteiten op te zetten in het kader van wetenschapspopularisering,…  
Deze taken kaderen volledig binnen het projectplan van het consortium, een plan dat 
geïnteresseerde kandidaten kunnen opvragen bij de promotor (contactgegevens onderaan).  
Deze opdrachten worden in nauw overleg met de stafmedewerkers en beleidsmedewerkers 
van de directie Onderzoeksaangelegenheden vervuld. 
Meer informatie over het consortium en over het Henri Pirenne Institute for Medieval 
Studies is te vinden op http://www.ugent.be/pirenne/en.   
 
 
 

http://www.ugent.be/pirenne/en


Profiel van de kandidaat:  
- U hebt op het moment van indiensttreding een doctoraat binnen het vakgebied van de 
Medieval Studies (behaald vanuit de Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, 
Letterkunde, Taalkunde of een ander studiegebied)  

- U bent vertrouwd met de beschikbare kanalen voor onderzoeksfinanciering in Vlaanderen 
en Europa  

- U communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling; in het Engels en het Nederlands  

- U houdt van diversiteit en uitdagingen in uw takenpakket  

- U neemt initiatief, u kunt zelfstandig werken maar functioneert ook goed binnen een team  

- Het strekt tot aanbeveling dat u zich niet alleen als onderzoeker hebt geprofileerd, maar 
ook vertrouwd bent met strategisch management, subsidiedossiers en 
wetenschapspopularisering  
 
Algemene bepalingen  
Deze vacature is voor een contractuele aanstelling van 2 jaar met een proefperiode van 6 
maanden. De aanwerving zal gebeuren op het niveau van postdoctoraal wetenschappelijk 
personeel en de geselecteerde kandidaat zal worden aangesteld binnen de vakgroep van de 
hoofdpromotor van het consortium (Vakgroep Geschiedenis). Deze aanstelling biedt de 
onderzoekscoördinator de kans zich te profileren in de managementaspecten van 
onderzoek. De datum van indiensttreding zal in overleg met de geselecteerde kandidaat 
worden vastgelegd, en valt idealiter tussen 1 augustus en 1 oktober 2016. 
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op basis van het CV van de kandidaat. 
Vervolgens wordt een selectie-interview gepland met kernleden van dit consortium en een 
vertegenwoordiger van de directie Onderzoeksaangelegenheden. Geïnteresseerde 
kandidaten kunnen bij de hoofdpromotor van dit consortium, prof. Jeroen Deploige, het 
projectplan opvragen en desgewenst om meer informatie verzoeken omtrent deze functie.  
 
De kandidaturen – bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, CV en een kopie van het 
behaalde diploma – worden ten laatste op 29/04/2016 bij voorkeur per e-mail gericht aan:  
Prof. Jeroen Deploige, Vakgroep Geschiedenis, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent  
e-mail: Jeroen.Deploige@ugent.be 

mailto:Jeroen.Deploige@ugent.be

