
  VACATURE

ONDERZOEKER / PROJECTLEIDER 32 UUR

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat als missie heeft de beleids- en bestuurs-
kracht in Fryslân te versterken met kennis en analyse van ontwikkelingen in Fryslân. Hiervoor ontsluiten en koppelen we 
data, maken we analyses van trends en ontwikkelingen en doen we verdiepend en verklarend onderzoek.  

Binnen het FSP werken we als team aan de relevante vraagstukken voor Fryslân, we ontwarren de Friese paradox en dra-
gen bij in discussies en agenda’s voor de toekomst. Binnen het team hebben onderzoekers onderwerpen onder hun hoede 
waar ze zich in specialiseren, projecten op ontwikkelen en naar buiten treden.
De komende jaren zal het FSP zich verder verdiepen in de ontwikkeling van diverse regio’s in Fryslân. Daarvoor worden 
nieuwe projecten gestart binnen de programma’s ‘Naar een brede kijk op ontwikkeling’ en ‘Naar een inclusieve samenle-
ving’.  Er is ruimte voor een onderzoeker die bekend is met sociaaleconomische vraagstukken rondom werken en leren.

We zoeken een gedreven onderzoeker/kenniswerker die bekend is met sociaaleconomische vraagstukken rondom wer-
ken en leren en die graag bijdraagt aan het debat in Fryslân. Zij/hij bezit tevens goede organisatorische vaardigheden en 
kent de wereld van beleidsmakers en bestuurders.  

BELANGRIJKSTE TAKEN

  Inventariseert en analyseert vragen en knelpunten op relevante beleidsthema’s;  
  Onderhoudt namens FSP contacten met relevante stakeholders; 
  Treedt op als projectleider van één of meerdere projecten;
  Neemt zitting in leescommissies van collega-onderzoekers;
  Onderhoudt voor het FSP één of meerdere monitors met één van de data-analisten; 
  Begeleidt stagiairs in onderzoeksprojecten;
  Presenteert onderzoeksresultaten voor verschillende doelgroepen;
  Zichtbaar zijn in het veld van je aandachtsgebied, communiceert actief.

WIE ZOEKEN WIJ?
  Je bent een enthousiaste en gedreven onderzoeker die meebouwt aan het FSP; 
  Je bent een fijne collega die houdt van samenwerken;
  Je hebt minimaal een WO-opleiding afgerond en enkele jaren werkervaring;
  Je hebt ervaring met het coördineren van onderzoek en een visie op projectmatig werken;
  Je hebt affiniteit met beleidsonderzoek en sociaaleconomische vraagstukken;
  Je hebt aantoonbare onderzoekservaring en kunt werken in een omgeving van ‘mixed-methods’; 
  Je krijgt energie van het maken van integrale analyses;
  Je kan van onderzoeksinformatie een begrijpend verhaal maken en dit zowel schriftelijk als mondeling 

    helder presenteren voor verschillende doelgroepen;
  Je kent het netwerk of leert dit snel kennen en je onderhoudt je relaties zorgvuldig.

WAT WE BIEDEN
We beginnen met een tijdelijke aanstelling van een jaar, maar met het sterke voornemen om je voor ons te behouden 
en dan volgt een vaste aanstelling. 
We werken op dit moment binnen de Cao Sociaal Werk. Deze functie is ingeschaald in schaal 10, max. € 4.333. 
Bij aantoonbare senioriteit als onderzoeker kan een uitloop tot € 4.642 mogelijk zijn.

INFORMATIE
Meer informatie over de functie? Neem dan contact op met dr. Marijn Molema, Programmaleider FSP, 
06 174 536 63, b.g.g. 058 234 85 00. 

PROCEDURE 
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 5 april naar lscholten@fsp.nl. De gesprekken vinden plaats op 15 en 16 april. 
NB: Deze data kunnen veranderen door coronavirus-maatregelen.
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


