ADJUNCT-DIRECTEUR SEOR BV

SEOR is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Holding en is gelieerd aan de Erasmus Universiteit, in het
bijzonder aan de Erasmus School of Economics. Daarnaast heeft SEOR ook goede relaties en samenwerkingsverbanden met de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert contractonderzoek
uit voor opdrachtgevers als gemeenten, ministeries, branches en internationale organisaties op terreinen als
arbeid, zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn dat het onderzoek een stevige
wetenschappelijke basis heeft en vanuit een objectieve instelling wordt uitgevoerd. Naast de in opdracht
uitgevoerde studies worden ook geregeld wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Diverse rapporten en
publicaties zijn te vinden op onze website (www.seor.nl). De formatie omvat twaalf personen en bestaat uit
senior en junior onderzoekers en stagiaires. SEOR BV is financieel onafhankelijk en ontvangt geen basissubsidie van de Erasmus Universiteit.
SEOR wordt thans geleid door een zakelijk directeur die belast is met de bedrijfsvoering en een wetenschappelijk directeur die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke strategiebepaling, de kwaliteit van de
projecten en de coördinatie van de acquisitie. In verband met het feit dat de zakelijk- en wetenschappelijk
directeur SEOR BV binnen twee jaar gaan verlaten, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
is het de bedoeling dat de te benoemen adjunct-directeur zal doorgroeien naar de functie van Algemeen
Directeur SEOR BV. In deze functie worden zowel de zakelijke als de wetenschappelijke aspecten verenigd.
De adjunct-directeur maakt vanaf het begin deel uit van het directieteam. In nader overleg wordt bepaald
welke managementtaken hij of zij gaat vervullen. In eerste instantie zal de hoofdtaak van de adjunctdirecteur bestaan uit het acquireren van nieuwe opdrachten en het leiding geven aan onderzoeksopdrachten. Het versterken en verbreden van de focus van SEOR BV is daarbij een belangrijk taakelement.
Nadat benoeming tot algemeen directeur heeft plaatsgevonden zullen de taken en verantwoordelijkheden
van de huidige zakelijk- en wetenschappelijk directeur in de functie van algemeen directeur worden
geïntegreerd. Het betreft de algemene bedrijfsvoering (personeel, financiën etc.) alsmede de eindverantwoordelijkheid van de wetenschappelijke kwaliteit, de strategie (verbreding en versterking focus) en de
acquisitie. Daarnaast is de algemeen directeur resultaatverantwoordelijk en wordt verantwoording afgelegd
aan de Raad van Commissarissen.
De functie van adjunct-directeur en (op termijn) algemeen directeur kan eventueel in deeltijd worden uitgevoerd met een minimum van een 0,6 aanstelling, zodat combinatie met een eventuele hoogleraarspositie
mogelijk is.
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Functie-eisen
- Academische opleiding in bij voorkeur economie of econometrie
- Bij voorkeur in de positie van hoogleraar, maar in elk geval gepromoveerd en professorabel
- Ruime onderzoekservaring met een brede kennis van contractonderzoek met name op één of meer van
de volgende terreinen: arbeid en arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs, zorg en innovatie
- Extern erkende professional met een breed netwerk binnen het beleidsonderzoek, bedrijfsleven, politiek
en (inter)nationale onderzoekpartners
- Uitstekende commerciële vaardigheden
- Bewezen managementvaardigheden (leidinggevend, contactueel)
Arbeidsvoorwaarden
Overeenkomstig de salarisrichtlijnen van de CAO Nederlandse Universiteiten en afhankelijk van ervaring.
Solliciteren
Herkent u zich in de bovenstaande functie en daaraan gekoppelde eisen dan kunt u uw sollicitatiebrief en CV
voor 1 januari 2018 sturen naar de zakelijk directeur van SEOR BV:
De heer G. Hoogsteder
Erasmus Universiteit Rotterdam
Mandeville-gebouw, T11-11
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur, prof. dr. J. de Koning, tel.
010-3020502 of de zakelijk directeur, de heer G. Hoogsteder, tel. 010-4081698.
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