
 
 
Wij zijn op zoek naar:  

EEN AMBITIEUZE COLLEGA-PROMOVENDUS 
op het gebied van het PRIVAATRECHT 

en 

EEN AMBITIEUZE COLLEGA-PROMOVENDUS 
op het gebied van het STAATS- EN BESTUURSRECHT 

 
Wie zijn wij? 
De Universiteit van Aruba is een jonge en dynamische universiteit die in 1988 is opgericht. In datzelfde jaar 
is ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid opgericht. Gedurende haar bestaan is de universiteit uitgebreid 
met drie andere faculteiten: de Financieel Economische Faculteit (FEF), de Faculty of Hospitality and 
Tourism Management Studies (FHTMS) en de Faculty of Arts and Science (FAS). 
 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een kleinschalige faculteit met ambitie en biedt een 
wetenschappelijke bachelor- en een masteropleiding in het Arubaans recht aan. Zij biedt hoogwaardig 
juridisch onderwijs en beide opleidingen zijn in academiejaar 2014-2015 door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO) positief beoordeeld. Speerpunten van de Faculteit zijn de verdere 
ontwikkeling van het onderwijs, uitbreiding van het onderzoek en internationalisering. 
 
Taakomschrijving: 

 Het verrichten van promotieonderzoek op het gebied van het privaatrecht resp. staats- en 
bestuursrecht passend binnen het onderzoeksprogramma van de faculteit, genaamd Small 
jurisdictions, het publiceren van de resultaten, onder begeleiding van een dagelijks begeleider en 
een promotor; 

 Het verzorgen van onderwijs aan bachelor studenten (hoorcolleges, werkcolleges en practica); 
 Het bijdragen aan het verrichten van enige bestuurswerkzaamheden binnen de afdeling en 

faculteit. 
 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken WO-afgestudeerde juristen met aantoonbare interesse in vraagstukken op het gebied van het 
privaatrecht resp. staats- en bestuursrecht. Onze voorkeur gaat uit naar een persoon met aantoonbare 
affiniteit met de Arubaanse en/of Caribische samenleving en regio die, naast de Nederlandse taal, ook de 
Engelse taal goed beheerst in woord en geschrift. 
 
N.B.: Het opstellen van een onderzoeksvoorstel kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Specificaties: 
Functietype: Wetenschappelijk assistent (vglb. met assistent in opleiding, oftewel aio) 
Contracttype:  1(een) jaar met, na een positieve evaluatie, verlenging voor 3 (drie) jaar 
Aanvang: in onderling overleg, maar bij voorkeur 1 december 2017 
Werkuren: fulltime (40 uur per week) of parttime voor 0,8 fte (32 uur per week) 
Arbeidsvoorwaarden: Inschaling conform opleidingsniveau en ervaring & goede secundair 

arbeidsvoorwaarden 
Werkgever: Universiteit van Aruba (http://www.ua.aw) 
 
Is uw interesse gewekt ?  
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en motivatiebrief, kunnen uiterlijk tot 10 
november worden gericht aan de Human Resource Afdeling van de Universiteit hrm@ua.aw. 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden van de universiteit kan je terecht bij de Human 
Resource Manager van de Universiteit van Aruba, mw. Ana Maria Tromp; e-mail: anamaria.tromp@ua.aw.  
  
Nadere informatie over de functie en over de rechtenfaculteit kan worden verkregen via onze website 
(http://www.ua.aw/faculty-of-law/), de vakgroep hoogleraar privaatrecht prof. mr. dr. Gerard René de 
Groot (e-mail: r.degroot@maastrichtuniversity.nl) respectievelijk de vakgroep hoogleraar Staats- en 
bestuursrecht prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga (e-mail: d.j.elzinga@rug.nl) en/of bij de decaan van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, mr. dr. Viola V.R. Van Bogaert, tel: (+297) 5262225; e-mail: 
viola.vanbogaert@ua.aw. 


