Vacature: 2 student-assistenten
Language Development Department
Max Planck Institute for Psycholinguistics
Tussen de 16 en 19 uur per week
Het Language Development Department heeft twee vacatures voor een Student-assistent.
Functiebeschrijving
We zoeken voor deze afdeling twee student-assistenten die helpen bij ons onderzoek naar hoe mensen taal verwerven.
Als student-assistent zul je assisteren bij het testen van kinderen en volwassenen in wetenschappelijke experimenten
en bij het coderen van taal en communicatief gedrag. Onze ideale kandidaat is een BA- of MA-student met interesse in
een carrière op het gebied van taalonderzoek, cognitiewetenschap, onderwijs en/of cognitieve neuro-wetenschap.
Werkzaamheden
• Assisteren bij opzetten en uitvoeren van taalexperimenten met baby’s, kinderen en/of volwassenen
• Coderen, transcriberen en analyseren van experimentele gegevens
• Assisteren bij lab-gerelateerde taken, zoals werven van proefpersonen
Vereisten
• Nederlands als moedertaal of zeer goede beheersing van het Nederlands
• Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling)
• Relevante Bachelor of Master-studie (bijv. Psychologie, Taalwetenschap, Cognitiewetenschap, Cognitieve
neurowetenschap of aanverwante studie)
• Uitstekende organisatorische vaardigheden en oog voor detail
• Ervaring met het uitvoeren van experimentele en observationele onderzoeken bij volwassenen en/of kinderen,
bij voorkeur op het gebied van taal, is een pré, evenals programmeerervaring met PRAAT en/of ELAN (voor
alle taken zal echter een training worden verzorgd)
• Flexibele inzetbaarheid, bijv. de mogelijkheid om soms op zaterdag te werken
Arbeidsvoorwaarden
• De functie is beschikbaar per zomer 2022 (startdatum in overleg).
• In eerste instantie voor de duur van zes maanden, maar met de mogelijkheid tot verlenging
• Flexibele werktijden (16 tot 19 uur per week)
• Salaris is € 12,68 bruto per uur (met Bachelordiploma) en € 10,91 bruto per uur (zonder Bachelordiploma)
Sollicitatieprocedure
Om te solliciteren, maak je gebruik van ons sollicitatieportal via deze link.
Deadline om te solliciteren is vrijdag 3 juni 2022.
Sollicitaties moeten in het Engels zijn en moeten het volgende bevatten:
i.
Een sollicitatiebrief (maximaal 2 A4-tjes) waarin je motiveert waarom je solliciteert en hoe je voldoet aan de
hierboven genoemde vereisten;
ii.
Een recent CV met vermelding van relevante ervaring;
iii.
De namen en contactgegevens van twee referenties. Referenten worden alleen benaderd als je voor een
gesprek wordt uitgenodigd.
Voor nadere informatie of vragen over deze functie kun je contact opnemen met de secretaresse van de afdeling, Ilse
van den Dobbelsteen via ilse.vandendobbelsteen@mpi.nl.

Werkgever
Het MPI voor Psycholinguïstiek in Nijmegen is het enige instituut ter wereld dat zich volledig wijdt aan het onderzoek
naar taal. Ons doel is te begrijpen hoe het brein taal verwerkt, hoe taal en andere aspecten van het brein op elkaar
inwerken en hoe we uiteenlopende talen kunnen leren. Het MPI bevindt zich op de campus van de Radboud Universiteit
en werkt nauw samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Centre for Language Studies.
Wij maken deel uit van de Duitse Max Planck Gesellschaft; een onafhankelijk, niet-gouvernementeel genootschap van
wetenschappelijke instituten die fundamenteel onderzoek doen op het gebied van natuurwetenschappen,
levenswetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
Het MPI voor Psycholinguïstiek erkent de positieve waarde van diversiteit, komt op voor gelijkheid en is tegen
discriminatie. We zetten ons in om systemische problemen met diversiteit in de wetenschap op te lossen, en
verwelkomen daarom sollicitaties van personen uit minderheidsgroepen en groepen die op een andere manier
ondervertegenwoordigd zijn.

