Vacature student-assistent (m/v)
In het kader van het Erasmus Initiatief Dynamics of Inclusive Prosperity hebben wij subsidie
gekregen om een meerdaagse internationale werkconferentie te organiseren (zie kader). Daar
hebben we hulp bij nodig. We zoeken een student-assistent vanaf april voor een half jaar voor
gemiddeld een dag in de week.

Taken
Je werkt mee aan de organisatie van het congres. Dat houdt onder andere de volgende taken
in:
- Externe communicatie verzorgen: bijvoorbeeld het opstellen en redigeren van teksten
zoals aankondigingsberichten, de call for participation en programmaboekje,
inventariseren van potentiële deelnemers, contacten met deelnemers onderhouden
- Planning: draaiboek aanvullen en verfijnen, deadlines en planning bijhouden,
reminders sturen
- Interne communicatie: afstemming en samenwerking onderling
- Praktische organisatie: programmaonderdelen regelen (e.g. locaties zoeken, offertes
opvragen), benodigde materialen regelen, inschrijvingen bijhouden

We zoeken iemand die:
-

Aantoonbare ervaring heeft met het organiseren van (meerdaagse) evenementen
Goede sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden bezit
Goed kan samenwerken èn goed zelfstandig kan werken
Proactief handelt en meedenkt over inhoud, werkvormen, processen en verbeteringen
Goede beheersing heeft van het Nederlands en Engels in woord en geschrift
Affiniteit heeft met het onderwerp van de werkconferentie

Visuals at work in the legal system: an interdisciplinary working conference
(in September 2018, Rotterdam, the Netherlands)
New technologies have led to an increase in different types of visuals in in the legal system,
created by various public and private actors. This working conference brings researchers,
(legal) professionals, practitioners and businesses together to discuss how visuals actually
work in the legal system, how they affect the people involved.
The working conference concentrates on two global questions:
- When and how can visualization of information and of data lead to more inclusion
by enhancing access to justice and to legal information?
- When and how can access to and the use of visuals in civil and criminal cases lead
to less justice and how can this be prevented?
The working conference intends to result in a:
- basis of an interdisciplinary (research) network
- problem analysis
- research agenda: an inventory of the most urgent and relevant research questions

Praktische informatie
De te organiseren werkconferentie is een samenwerkingsverband tussen medewerkers van
Criminologie (Erasmus School of Law), Faculty of Philosophy en de Rotterdam School of
Management. Je zult een werkplek krijgen bij Criminologie waar de hoofdaanvrager Dr.
Gabry Vanderveen werkzaam is. Dienstverband is voor 6 maanden voor gemiddeld 1 dag in
de week, werkdagen en tijden zijn in overleg te bepalen. Het salaris wordt vastgesteld
overeenkomstig de CAO NU. B
Meer informatie over de achtergrond en inhoud van de werkconferentie kun je opvragen bij
het secretariaat van criminologie (crifis@law.eur.nl).
Je sollicitatie kun je per mail vóór 22 maart 2018 sturen naar Gabry Vanderveen
(vanderveen@law.eur.nl).
Op basis van de brieven vindt een eerste selectie plaats. Geselecteerde kandidaten ontvangen
een opdracht die thuis uitgewerkt wordt. Deze uitwerking bespreken we tijdens het
sollicitatiegesprek. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 14.

