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Docent Recht, Innovatie en Technologie (maximaal 0,8 fte) 
  

Functiebeschrijving 
U draagt bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van Recht, Innovatie en 
Technologie in de door het departement en de faculteit aangeboden bachelor-opleiding 
Rechtsgeleerdheid. U draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs conform de daarvoor geldende 
universitaire en departementale richtlijnen. Daarnaast verwachten wij van u dat u afstudeerwerk van 
studenten begeleidt. 

Profielbeschrijving 
Voor de functie van docent is een doctoraal- of masterdiploma Rechtsgeleerdheid vereist. Kandidaten 
dienen breed inzetbaar te zijn in het privaatrechtelijk onderwijs in de Bachelorfase.  

Meer in het bijzonder gelden de volgende eisen: 
• U bent een enthousiast en ambitieus jurist met kennis van (onderdelen) van het mediarecht,  
 gegevensbeschermingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, informatiegrondrechten en/of  
 aanverwante rechtsgebieden; 
• U heeft ervaring in het onderwijs, u bent breed inzetbaar en weet uw kennis op een 

enthousiaste manier over te brengen op uw studenten; 
• U beschikt over organisatorische en didactische ervaring en kwaliteiten; 
• U beschikt over de 'Basiskwalificatie Onderwijs' of u bent bereid deze te halen;  
• U beschikt over goede contactuele eigenschappen, werkt graag samen met anderen en 

betrekt andere vakgebieden en/of disciplines in uw werk; 
• U beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en een goede kennis van de 

Engelse taal in woord en geschrift; 
•  

Aanbod 
Het betreft een tijdelijke functie. Bij voorkeur vanaf 1 september 2020. ATankelijk van kennis en 
ervaring zijn er twee modaliteiten voor de duur van het dienstverband: een Ujdelijk dienstverband 
voor een periode van vier jaar of een dienstverband voor een periode van een jaar met de 
mogelijkheid van verlenging voor een periode van twee jaar 
Het salaris bedraagt minimaal € 2.790,- en loopt op tot maximaal € 4402,- per maand op basis van een 
full time aanstelling (schaal 10 conform cao NU per 1/7/20).  
U ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de 
Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede 
balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en 
een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit 
Utrecht. 

Over de organisatie 
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en 
studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Duurzaamheid, 
Life Sciences, Dynamics of Youth en Instituties. De Universiteit Utrecht staat midden in de 
samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de grote faculteiten binnen de 
Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid, dat hiervan deel uitmaakt, is één van de 
oudste departementen van de universiteit, ondergebracht in een aantal monumentale panden in het 
centrum van de stad Utrecht met circa 3200 studenten en 400 personeelsleden. Het departement 
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kent een breed scala aan disciplines, een veelzijdig onderwijsaanbod, gerenommeerde 
onderzoeksprogramma’s en een uitstekende juridische bibliotheek. 

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en 
voor intensief en gevarieerd juridische onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het 
onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van recht, privaatrecht, strafrecht, 
staats- en bestuursrecht alsmede internationaal en Europees recht en de verbanden daartussen. Het 
departement wil een actieve en onderscheidende rol blijven spelen met innovatief juridisch 
onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs 
dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen. 

U gaat werken bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Deze afdeling verzorgt meerdere vakken 
binnen de Minor Recht, InnovaUe en Technologie en biedt ook het nieuwe masterprogramma 
Intellectueel eigendomsrecht, innovaUe en technologie aan. De afdeling is daarnaast betrokken bij 
het Engelstalige masterprogramma Law and Technology in Europe.  
Het Molengraaff  Instituut neemt deel aan de departementale en universitaire 
onderzoeksprogramma’s en in tweede en derde geldstroomprojecten. In dit verband  wordt 
onderzoek verricht naar de toepassing, werking en verandering van privaatrechtelijke regelingen in de 
maatschappij. Hierbij wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd. 

Aanvullende informatie 
Naam contactpersoon: mr. dr. S. Kulk 
E-mailadres contactpersoon: s.kulk@uu.nl 

Solliciteren 
Richt uw schriftelijke sollicitatie (brief en curriculum vitae) tot uiterlijk 1 juli a.s  aan de voorzitter van 
het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, prof.mr. dr. E. Bauw via het mailadres 
secretariaatMIWPI@uu.nl 
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