
Zuyd wil bijdragen aan de ontwikkeling van professies en van onze regio. Samen met onze 

omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige 

professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, zijn alleen tevreden met het beste. 

Wij staan al jaren in de top van de Keuzegids HBO Voltijd. Onze 1.700 medewerkers werken aan 

drie kerntaken: we leiden 15.000 toekomstige professionals op in vijftig bachelor- en 

masteropleidingen, we ontwikkelen trainingen en programma’s voor professionals en we voeren 

onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met bedrijven en instellingen. 

De faculteit International Business and Communication (FIBC) in Maastricht biedt de volgende 

bachelorprogramma’s aan: International Business (IB), European Studies (ES), Oriëntaalse Talen 

en Communicatie (OTC) en de Vertaalacademie (VAC).  Het lectoraat International Business and 

Communication maakt deel uit van de Faculteit. In 2014 zal het Lectoraat International Trade 

Management van start gaan. 

Binnen de faculteit International Business and Communication zoeken wij voor de 

Vertaalacademie per 1 september een:  

 

DOCENT-ONDERZOEKER  
 (0.4 fte) 

 
Functie-eisen van de docent/onderzoeker: 
 
 participeren in de kenniskring, bestaande uit docent-onderzoekers van de Vertaalacademie en 

de Hogeschool ITV voor Tolken en Vertalen in Utrecht; 
 op basis van praktijkgericht onderzoek de verbindingen van Zuyd met zusterinstellingen en 

andere relevante instellingen in binnen- en buitenland versterken; 
 casuïstiek ten behoeve van de specialisaties van de Vertaalacademie ontwikkelen; 
 kennisdisseminatie van onderzoeksresultaten naar de Vertaalacademie en de Hogeschool ITV 

voor Tolken en Vertalen in Utrecht bevorderen; 
 studenten, docenten en zusterinstellingen betrekken bij het onderzoek van het lectoraat 

(professionalisering van studenten en docenten); 
 inspirerende colleges bij de Vertaalacademie en het ITV verzorgen; 
 praktijkgericht, kwalitatief onderzoek uitvoeren; 
 publiceren in relevante nationale en internationale vaktijdschriften; 
 internationale contacten met partners van de opleiding initiëren en onderhouden en 

inhoudelijk bijdragen aan de invulling van deze samenwerking op het gebied van onderzoek 
en curriculumontwikkeling. 

 

Profiel van de docent/onderzoeker: 
 
 aantoonbare wetenschappelijke en praktische kennis van en ervaring met vertaalwetenschap 

hebben, blijkend uit publicaties in vaktijdschriften en andere media; 
 bekend zijn met de onderwijssituatie op het gebied van vertalen in binnen- en buitenland; 
 bekend zijn met de professionele vertaalwereld in binnen- en buitenland; 



 gepromoveerd zijn of binnenkort promoveren op een relevant onderzoeksgebied en 
aantoonbare kennis hebben op het terrein van vertalen, vertaaldidactiek en/of 
vertaalwetenschap; 

 sterke communicatieve en didactische kwaliteiten bezitten en aantoonbare affiniteit met het 
hoger beroepsonderwijs hebben; 

 een ondernemende, inspirerende en op resultaten en innovatiegerichte instelling hebben; 
 een pioniersgeest bezitten die gericht is op het verder ontwikkelen van praktijkgericht 

onderzoek in het hoger beroepsonderwijs; 
 blijk geven van een interdisciplinaire en grensverleggende visie.  
 
 
De faculteit International Business and Communication  en de Vertaalacademie bieden een 
professionele, internationaal georiënteerde en inspirerende werkomgeving met ruimte voor 
ontwikkeling. Het opleidingsteam kent een informele werksfeer. U werkt veelal in teamverband 
met gedreven collega’s en u krijgt een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een functie voor 0.4 fte voor de duur van 1 jaar bij de BV Hogeschool Zuyd 

Contracting. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden kan dit 

dienstverband verlengd worden. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, 

doch maximaal schaal 12 CAO−HBO (maximum € 4964,68 bruto per maand bij een fulltime 

aanstelling). Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.  

 

Interesse? 

Neemt u voor nadere informatie over de functie contact op met Dirk Verbeeck, hoofd opleiding 

Vertaalacademie, telefoon +31 (0)43 346 66 66. 

 

Solliciteren 

U kunt vóór 25 juni solliciteren door het invullen van uw persoonlijke gegevens (voorzien van 

motivatiebrief en CV) op de website www.zuyd.nl/vacatures   

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd,  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode 30 juni tot 15 juli. 

 

http://www.zuyd.nl/vacatures

