
  
 
 

Docent Spaanse en Spaanstalige letterkunde en cultuur (0,5 
fte)  
  
Faculteit der Letteren  
Vacaturenummer: 23.25.10  
Sluitingsdatum: 08-01-2011  
  
 
Functie-omschrijving  
Als docent verzorgt u onderwijs op het gebied van de moderne letterkunde en cultuur 
van Spanje en, in het bijzonder, Spaans-Amerika, in de bachelor- en masterfase van de 
opleiding Romaanse Talen en Culturen. 
 
Functie-eisen  
U bent een inspirerend docent, met ruime ervaring in het geven van Spaanstalig 
wetenschappelijk onderwijs in verschillende werkvormen en op alle niveaus. U beschikt 
over een aantoonbare cultuur- en literatuurwetenschappelijke belangstelling en bent in 
staat om in uw onderwijs de link te leggen met actuele ontwikkelingen op het gebied 
van onderzoek binnen uw vakgebied. U bent bij voorkeur gepromoveerd op het gebied 
van de Spaanse- en/of Spaans-Amerikaanse letterkunde en/of cultuurkunde en beschikt 
bij voorkeur tevens over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). 
 
Organisatie  
De afdeling Romaanse Talen en Culturen van de Radboud Universiteit Nijmegen maakt 
deel uit van een brede, klassieke letterenfaculteit, waarin kwaliteit volgens internationale 
normen voorop staat en waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en 
onderzoek en de bevordering van interdisciplinariteit centraal staan. De Radboud 
Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit weet zich 
verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar studenten. 
Vanuit die visie beschouwt ze de student niet als ‘consument van onderwijs’, maar als 
iemand die zelf de verplichting op zich neemt voor een actieve inbreng in de eigen 
vorming. De faculteit verzorgt voor ca. 2900 studenten opleidingen, verdeeld over tien 
afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap 
en bedrijfscommunicatie. Het onderzoek van de faculteit is samengebracht in een 
instituut voor taalwetenschappelijk onderzoek en een instituut voor historisch, literair en 
cultureel onderzoek.De afdeling Romaanse Talen en Culturen verzorgt onderwijs op het 
gebied van de taalkunde, letterkunde, cultuurkunde en taalverwerving voor de Bachelor 
en Master van de twee studierichtingen Franse Taal en Cultuur en Spaanse Taal en 
Cultuur. De medewerkers van de afdeling verrichten onderzoek dat ressorteert onder de 
hierboven vermelde onderzoeksinstituten. 
Website: http://ww.ru.nl/letteren 



 
Arbeidsvoorwaarden  
Aanstelling: 0,5 fte 
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens salarisschaal 10 (minimum € 
2.379,- en maximum € 3.755,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling) of 
salarisschaal 11 (minimum € 3.195,- en maximum € 4374,- bruto per maand bij een 
fulltime aanstelling). 
 
Aanvullende arbeidsvoorwaarden  
Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1-9-2011, met de mogelijkheid tot verlenging. De 
ingangsdatum is 1-2-2011 of zo spoedig mogelijk daarna. 
 
Overige informatie  
Een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Additionele informatie verkrijgbaar bij  
Prof. dr. Maarten Steenmeijer, voorzitter benoeminsgadviescommissie 
Telefoon: 024 3612886 
E-mail: m.steenmeijer@let.ru.nl 
 
Solliciteren  
U kunt uw sollicitatie (vermeld het vacaturenummer 23.25.10) voor 08-01-2011  -bij 
voorkeur per e-mail- sturen naar: 
 
P&O Letteren, t.a.v. drs. L. van Mosseveld, P&O-adviseur 
Postbus 9103 6500 HD Nijmegen 
E-mail: vacatures@let.ru.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


