
Hoogleraar Spaanse taal en cultuur 
   

 

Functie 

Per 1 juni 2015 zoekt de Universiteit Utrecht een hoogleraar Spaanse taal en cultuur, die 

uitstekend past binnen de facultaire missie die is gericht op “West-Europese talen en 

culturen”. De kandidaat zal zich gaan richten op de cultuur van het Iberisch schiereiland, 

beschouwd in relatie tot de overige culturen van West-Europa, met een 

kernbelangstelling voor Spaanstalige literatuur. Daarmee wordt bedoeld de literatuur van 
Spanje, Zuid- en Midden-Amerika, alsook de Spaanstalige literatuur in Noord-Amerika. 

De hoogleraar geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs op het 

niveau van de bachelor, master en onderzoeksmaster. Op BA-niveau betreft het met 

name de BA Spaanse taal en cultuur, maar ook wordt een bijdrage verwacht aan het 

facultaire Programma Taal- en Cultuurstudies. Op MA–niveau ligt het accent op 

onderwijs in het huidige programma Literatuur- en Cultuurkritiek, het programma 

Vertalen alsmede de 2-jarige onderzoeksmasters Comparative Literary Studies en 

Literair vertalen. Daarnaast wordt, afhankelijk van de expertise van de kandidaat, bij 

voorkeur een bijdrage verwacht aan het programma Interculturele Communicatie. 

De hoogleraar zal een actieve, leidende en coördinerende rol vervullen in de BA-

opleiding Spaans. Bovendien zal de kandidaat, vanuit de eigen deskundigheid, nauw 

samenwerken met collegae uit de talenopleidingen en de literatuurwetenschap, zowel in 

de masterprogramma’s als door participatie in onderzoek in een van de facultaire 
onderzoeksprogramma’s op het gebied van vroegmoderne en moderne letterkunde.  

Het onderzoek maakt deel uit van de projectgroep Tekstuele cultuur/ Textual Culture van 

het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON). De leerstoel is 
verantwoordelijk voor promoties in de hispanistiek. 

Deze leerstoel is één van de dragende leerstoelen in het departement Talen, Literatuur 

en Communicatie (TLC) van de Faculteit Geesteswetenschappen. 
   

 

Profiel 
De succesvolle kandidaat 

 is een excellente senior-onderzoeker met een disciplinaire achtergrond en een 

promotie op het vakgebied van de Spaanse letterkunde en cultuur; 

 heeft laten zien dat hij/zij in staat is een eigen, vernieuwende onderzoekslijn op 

te zetten en daarvoor onderzoeksubsidies te verwerven en als coach jonge 

onderzoekers, met name promovendi, te stimuleren en te begeleiden;  

 is in staat internationaal en interdisciplinair samen te werken, zoals blijkt uit 

samenwerkingsverbanden en uit verschillende hoogstaande publicaties op het 

gebied van de Spaanstalige literatuur. Daaruit blijkt belangstelling voor de 

cultuur-historische en theoretische inbedding van deze literatuur en interesse 

voor diverse aspecten van interculturaliteit; 

 heeft bij voorkeur kennis van (literair) vertalen, taalverwerving en/of 

interculturele communicatie; 

 is een motiverend en gemotiveerd docent, die gebruik maakt van hedendaagse 

onderwijsmethoden en die eigen onderzoeksprojecten kan vertalen naar een 

dynamische onderwijsomgeving;  

 is in staat tot het aangaan, uitbouwen en goed onderhouden van zowel 

geformaliseerde als informele netwerken in de academische wereld en heeft 

goede contacten met universiteiten in de Spaanstalige wereld en met 

vergelijkbare opleidingen in andere landen;  

 beschikt aantoonbaar over de communicatieve en organisatorische vaardigheden 

die vereist zijn voor deze functie en is een teamspeler met leidinggevende en 
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relationele capaciteiten; 

 beheerst de Engelse taal goed. Van buitenlandse kandidaten wordt bovendien 

verwacht dat hij/zij de Nederlandse taal binnen twee jaar voldoende eigen maakt.  

   

 

Aanbod 

Wij bieden een aanstelling van 1 fte voor 5 jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op 

een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5.003,- en 

maximaal € 7.285,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. 

 

Over de organisatie 

De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en 

studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: 

Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth en Institutions. De Universiteit Utrecht 

staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke 
vragen van vandaag en morgen. 

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 
studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: 

1. filosofie en religiewetenschap,  

2. geschiedenis en kunstgeschiedenis,  

3. media- en cultuurwetenschappen en  
4. talen, literatuur en communicatie.  

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een 

beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en 
culturele context. 

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische 

binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend 

werkklimaat. Bovendien biedt de Universiteit Utrecht aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

 

Aanvullende informatie 

Heeft u belangstelling? Vraag het profiel dan op bij de afdeling HR van de faculteit 
Geesteswetenschappen: (030) 253 6244 of hr.gw@uu.nl.  

Neem voor nadere inlichtingen contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders 

(Departementshoofd), (030) 253 6080 of t.j.m.sanders@uu.nl.  

 

Solliciteren 

Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatie, CV en publicatielijst, kunt u tot 15 januari 

2015 indienen via onderstaande link. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in januari en februari 2015. 

Het geven van een proefcollege, het indienen van een onderzoeksplan evenals een 
assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Reageren uiterlijk  

15 januari 2015 
   

 

 

Solliciteren kan via deze link 

http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4

063&VacatureID=706373 
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