
 
 
Promovendus Nederlands constitutioneel recht (1,0 fte) 
 
Functie 
Als promovendus gaat u onder begeleiding van prof. dr. Maurice Adams en prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 

promotieonderzoek verrichten op een onderwerp binnen het Nederlandse constitutionele recht. Een 

onderzoeksvoorstel is voor de sollicitatie niet vereist, maar kan eventueel wel deel uitmaken van de 

verdere selectieprocedure. Het noemen van mogelijke onderwerpen, interessegebieden en voorkeuren 

voor bepaalde onderzoeksbenaderingen (zoals rechtsvergelijkend, rechtstheoretisch, empirisch, etc.) in 

uw motivatiebrief wordt op prijs gesteld.  

Daarnaast zal u aan het onderzoek gerelateerde werkzaamheden verrichten voor de website 

www.nederlandrechtsstaat.nl en actief meedoen met het academische leven binnen het departement 

Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis, Tilburg Law School en daarbuiten. De promovendus 

zal voor één dag in de week onderwijstaken uitvoeren. 

 

Profiel 
- U heeft een afgeronde bachelor en master Rechtsgeleerdheid of een gelijksoortige universitaire 
juridische opleiding; specialisatie in het constitutionele recht strekt tot aanbeveling; 
- U bent een gedreven onderzoeker (in wording) met affiniteit voor het vertalen van wetenschappelijke 
inzichten naar de maatschappij; 
- U werkt accuraat, bezit een sterk analytisch vermogen en heeft aanleg voor het geven van onderwijs. U 
legt de lat hoog en bent erop gericht om uzelf te ontwikkelen tijdens het promotietraject; 
- U heeft goede organisatorische en sociale vaardigheden en een ondernemende en proactieve 
werkhouding; 
- Uw schrijfvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal is zeer goed. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Tilburg University behoort tot de beste werkgevers van Nederland en kent een goed 
arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband voor de duur van 48 maanden. In eerste 
instantie wordt er een overeenkomst aangegaan voor 16 maanden, deze wordt bij goed functioneren 
verlengd met 32 maanden. De beoogde startdatum is 1 februari 2016. Het startsalaris bedraagt bij 
fulltime dienstverband € 2.125,- bruto per maand volgens de Promovendi schaal van de salaristabel van 
de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (UFO-profiel: Promovendus). Daarnaast 
beschikt de universiteit over goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid uw 
arbeidsvoorwaarden voor een deel individueel te bepalen met behulp van het arbeidskeuzemodel.  
 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Anne Meuwese: 

anne.meuwese@tilburguniversity.edu. Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via de 

website van Tilburg University. Uw sollicitatie dient uiterlijk 10 december 2015 ontvangen te zijn.  

Wij vragen u de volgende stukken bij te voegen: 

- Motivatiebrief 
- Curriculum vitae 
- Cijferlijst 
- Contactgegevens van twee referenten 
- Recent door u geschreven stuk 
  
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 16 december 2015 tussen 10:00 en 15:00 uur. Gelieve 
het in uw sollicitatie aan te geven als u op deze datum verhinderd bent. Kandidaten die voor een 
gesprek worden uitgenodigd, krijgen uiterlijk 14 december 2015 12:00 uur bericht. 

http://www.nederlandrechtsstaat.nl/
mailto:anne.meuwese@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/organisatie-tilburg-university/werken-bij/

