Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences zoekt voor het domein Food and Dairy, onderwijsteam Dier- en
Veehouderij (standplaats Leeuwarden) een

Docent-onderzoeker Melkveehouderij
Verbinder tussen onderwijs en toegepast onderzoek
voor maximaal 1,0 fte

Heb jij brede ervaring en kennis op het gebied van melkveehouderij, duurzaam bodembeheer, natuurinclusieve
veehouderij of smart dairy farming en heb je passie voor onderwijs en daarmee verbonden toegepast onderzoek? Ben je
gedreven om deze kennis en ervaring te delen met studenten? Ben je geïnteresseerd om onderzoek te doen naar dit
vakgebied en hier met studenten mee aan de slag te gaan? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als docent- onderzoeker maak je deel uit van het onderwijsteam Dier en Veehouderij. Dit team verzorgt de opleidingen
Dier- en Veehouderij en de AD Melkveehouderij. Daarnaast is het team in toenemende mate actief in advies, scholingsen onderzoeksopdrachten vanuit het werkveld. Dit onderzoek vindt plaats binnen het ARC (Applied Research Centre)
onder leiding van verschillende lectoren. Onderzoeksgebieden zijn: smart dairy farming, duurzame melkveehouderij,
duurzaam bodembeheer (bijvoorbeeld integrale vraagstukken over de relatie tussen bodem, mest en dier) en
weidevogels.
De verbinding tussen toegepast onderzoek en het onderwijs in de opleiding melkveehouderij en andere opleidingen is
een belangrijk uitgangspunt van de hogeschool. Deze verbindende rol is een belangrijk aspect van de functie.
Functie inhoud:
 Onderwijsverzorging afhankelijk van expertise;
 uitvoering van interne en externe (onderzoeks-)projecten voor diverse opdrachtgevers waaronder de Dairy
Campus, in samenwerking met de lectoren;
 Het ontwikkelen van nieuwe projecten binnen de genoemde onderzoeksgebieden, inclusief de daarbij horende
financiering;
 Begeleiding van stages en afstudeerprojecten;
 Onderhouden en ontwikkelen van een relevant netwerk in de melkveehouderij.
Functie eisen:
 Opleiding op wetenschappelijk niveau (master of PhD);
 Brede ervaring in het werkveld;
 Ervaring met het opzetten, uitvoeren en publiceren van onderzoek;
 Ervaring met projectmatig werken;
 Affiniteit met onderwijs en het opleiden en coachen van jonge mensen;
 Inzicht in zowel de specifieke eisen van het onderwijs als de eisen die de projectmatige aanpak van onderzoek
stelt;
 Vermogen om onderwijs en onderzoek effectief te verbinden;
 Een didactische aantekening of bereid zijn deze te halen;
 Zowel zelfstandig als in een team goed kunnen samenwerken;
 Goede communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels).
Wij bieden:
in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de periode van 12 maanden. Onze voorkeur gaat uit naar circa 0.8 tot
1.0 fte, een deeltijdaanstelling is bespreekbaar. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring behorende bij
salarisschaal 11 CAO-HBO (Hay-profiel Docent 1).
Onze hogeschool kent veel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantie-uitkering en 8,3%
eindejaarsuitkering. Je kunt onder andere gebruikmaken van een collectiviteitskorting voor je zorgverzekering, een
fietsplan en verrekening van je sportabonnement. Onze actieve personeelsvereniging heeft jaarlijks meer dan 8
activiteiten, zodat je al je collega’s leert kennen in een inspirerende omgeving.

Nadere informatie
Nader informatie over de functie wordt verstrekt door Gelein Biewenga, docent melkveehouderij, via telefoonnummer
058 – 28 46 185.
Sollicitatieprocedure
Indien jij interesse hebt in deze vacature dan kun je jouw motivatiebrief en CV sturen naar sollicitaties@hvhl.nl o.v.v.
Vacature Docent-onderzoeker Melkveehouderij. Op dit moment hanteren wij geen concrete sluitingsdatum, jouw reactie
wordt na ontvangst in behandeling genomen.
Wij zijn:
een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door
toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden proactieve professionals op, die op een verantwoorde en
ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Hogeschool VHL verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees en cursussen en
verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

