De faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een voltijds (100%) doctoraatsbursaal in het Brussels
Institute for Journalism Studies (BIJU), Vakgroep Linguistics and Literary Studies (LIST) in het domein
Journalism Studies.

Jouw opdracht
• Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein Journalism Studies. Het onderwerp van je
onderzoeksproject draagt (bij voorkeur) bij aan de verdere ontwikkeling van een of beide van
volgende onderzoekslijnen:
(1) Visuele/multimodale journalistiek (bv. foto/beeldjournalistiek, UGC, dronejournalistiek,
immersieve journalistiek, journalistieke beeldverhalen, infographics, digital storytelling)
en/of
(2) Meta-journalistiek discours, ofwel discours/reflecties/debatten over journalistiek waarin wat
‘journalistiek’ is, kan of moet zijn, wordt ge(her)definieerd, afgebakend, en/of in vraag gesteld.
Dit kan tot uitdrukking komen bv. in media(zelf)kritiek, literatuur, populaire cultuur, en de
positionering van ‘nieuwkomers’ in het journalistieke veld (bv. alternatieve media, nieuwe
journalistieke vormen zoals ‘slow journalism’ en ‘constructieve journalistiek’, hybride
journalistieke genres, journalistieke startups, etc.).
• Je bereidt in het eerste jaar van je aanstelling een ontvankelijke FWO-aanvraag voor voor een
predoctoraal mandaat of onderzoeksproject, op basis van je onderzoeksvoorstel en onder
begeleiding van de promotor(en).
• Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop
de aanstelling gebeurt.
• Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de
onderzoeksgroep Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU) van de vakgroep LIST.
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een diploma van Master in de Sociale of Humane Wetenschappen, of vergelijkbaar.
Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen maar je bent ook een teamspeler.
Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief, en toont zin voor initiatief.
Je hebt een grondige kennis van het Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).
Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
Buitenlandse onderzoekers worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen.

Wij bieden
•

Een doctoraatsbeurs voor een periode van 1 jaar, jaarlijks hernieuwbaar tot 4 jaar na positieve
evaluatie. De begindatum van de beurs is 1 oktober 2019.

•

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de
barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Het bruto maandloon varieert van 2404,82€
tot 2890,78€ (EU) / 2193,61€ tot 2636,89€ (niet-EU).

•

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar
vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een
vergoeding tegenover.

•

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een
kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

•

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op https://jobs.vub.be/

Interesse?
•

Je kan solliciteren via jelle.mast@vub.be en dat tot uiterlijk 11 augustus 2019.

•

Je sollicitatiedossier dient (1) een cv, (2) een motivatiebrief, (3) een onderzoeksvoorstel
(theoretische en methodologische aanpak van het onderwerp, max. 2 pagina’s) en (4) een
voorbeeld van een eerder geschreven academisch werk (bv. onderzoekspaper, bachelorproef,
masterscriptie) te bevatten.

•

Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.

•

De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen
plaatsvinden vóór 31 augustus 2019.

•

Met inhoudelijke vragen over de sollicitatie en de functie kan je terecht bij professor Jelle Mast,
jelle.mast@vub.be of +32-2-6291110.

