Vacature student-assistent (m/v)
Het Bonger Instituut voor Criminologie van de UvA is gevestigd in de binnenstad van Amsterdam en
gespecialiseerd in kwantitatief en kwalitatief empirisch onderzoek naar o.a. middelengebruik,
drugsmarkten en criminaliteit(sbeleid). Ter ondersteuning van ons team zoeken we op korte termijn
een student-assistent voor 16 uur p.w.

Als student-assistent ondersteun je de onderzoekers bij de verzameling, verwerking, analyse en
rapportage van onderzoeksgegevens (survey-data, registratiebestanden, checklists, interviews, etc.).
Taken kunnen onder andere bestaan uit het in orde brengen van (online of papieren) vragenlijsten,
data-invoer, uitwerken van interviews, omzetten van computeruitdraaien in leesbare tabellen, controle,
correctie en opmaak van rapportages en andere secundaire werkzaamheden bij verschillende lopende
onderzoeken. Bovendien zorg je voor algemene ondersteuning van het instituut middels het verzorgen
van koffie en thee, het notuleren bij vergaderingen, het bijhouden van de website en andere
voorkomende administratieve of secretariële taken.

gevraagd


Student criminologie of andere relevante (sociaal)wetenschappelijke studie (minimaal 2e jaars).



Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en kordaatheid.



Wetenschappelijke nieuwsgierigheid en interesse in de onderzoeksthema’s van het instituut.



Zorgvuldigheid met kwantitatieve gegevensverwerking, vaardigheid met SPSS in een pré.



Uitstekende beheersing van de (geschreven) Nederlandse taal.



Oog voor detail in tabellen, figuren, tekst en opmaak.



Manusje-van-alles die verschillende klussen met enthousiasme aanpakt.



Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam.

duur
Acht maanden (1 februari – 1 november 2017). Vier dagdelen (bij voorkeur ochtenden) per week.

vergoeding
Minimaal €1.931,- en maximaal €2.251,- bruto per maand op fulltime basis (CAO Nederlandse
Universiteiten, januari 2016). Woon-werk reiskosten worden niet vergoed.

aanmelden
Studenten kunnen tot uiterlijk 10 januari 2017 solliciteren via een brief met motivatie, curriculum
vitae en cijferlijst per mail via bonger-fdr@uva.nl. Vermeld in de brief welke dagdelen je beschikbaar
bent.

LET OP: Student-assistenten dienen gedurende het gehele dienstverband als student ingeschreven te
staan bij de UvA of een andere universiteit. Reeds afgestudeerden en studenten die voor 1 november
2017 denken af te studeren, komen dus niet in aanmerking voor deze functie.

