Vacaturetekst MJC 2020 Internationale en lokale ontwikkelingen
21 September 2020
Bij het WODC is een vacature voor een talentvolle en gedreven junioronderzoeker. Je gaat
werken aan een deelproject van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) dat gaat over het
beschrijven van en zoeken naar mogelijke verklaringen voor internationale en lokale
ontwikkelingen in de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit in de periode 2010-2020. Voor de
internationale ontwikkelingen worden onder meer gegevens van UNODC gebruikt en voor de
lokale nationale gegevens (politie)gegevens van het CBS op buurtniveau. Je vult de datasets
aan, analyseert en werkt (mee) aan de rapportage in de MJC (en mogelijk later een
wetenschappelijk artikel). Je komt te werken binnen het team Jeugd van de
onderzoeksafdeling CRS van het WODC.
Functie eisen:
- Je hebt een academische opleiding in de sociale wetenschappen, met een sterk
kwantitatieve component. Bij voorkeur bijna afgerond met een proefschrift (maar
minimaal minstens een succesvol afgeronde researchmaster);
- Je hebt ervaring met kwantitatieve dataverzamelings- en analysetechnieken en
bijbehorende statistische programma’s zoals Stata of R;
- Je hebt ervaring met en kennis over multilevel analyses, ruimtelijke analyses en/of
tijdreeksanalyses;
- Je hebt bij voorkeur ervaring met registerdata, zoals van de politie, justitie of CBS
- Je hebt affiniteit met en kennis van de inhoudelijke thema’s waarop de afdeling
opereert;
- Je hebt ervaring met het vertalen van probleemstellingen naar onderzoeksvragen;
- Je bent in staat zelfstandig te rapporteren over je onderzoek;
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk;
- Je functioneert goed in een multidisciplinair team én kan goed zelfstandig werken;
- Je ben bij voorkeur snel inzetbaar.
Salarisniveau: Schaal 9/10 inschaling afhankelijk van ervaring;
Contractduur: Tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar.
Uren: Minimaal 32 uur per week.
Reageren: vóór 5 oktober 2020 met een brief en C.V.
Bij voorkeur start 1 november 2020.
Informatie over de functie:
André van der Laan: a.m.van.der.laan@wodc.nl
Meer informatie over het WODC: www.wodc.nl

