
Het Instituut voor Bouwrecht is op zoek naar een Junior wetenschappelijk medewerker privaatrechtelijk Bouwrecht.

Wie zijn we?
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het bouwrecht. Het doel van het IBR is blij-
kens de statuten:

‘Het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van 
juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen 
zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht.’

Dit doel wordt nagestreefd door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het 
Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) en het organiseren van onderwijs- en studiedagen. Daarnaast is het IBR internationaal actief o.a. middels de 
Europese Vereniging voor Bouwrecht en het Platform for Experts in Planning Law.

Wat houden de werkzaamheden in?
De werkzaamheden van de nieuwe medewerker zijn divers en betreffen onder andere:
• het verrichten van onderzoek en het schrijven van daarmee samenhangende publicaties op het gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht
• het verrichten van dienstverlening van juridische aard ten behoeve van externe organisaties, waaronder een aantal keer per jaar het plannen 

en begeleiden van vergaderingen, het verzorgen van de notulen en het geven van advies 
• het (in samenwerking met collega’s) wekelijks verzorgen van samenvattingen van de die week gepubliceerde uitspraken op het gebied van het 

aanbestedingsrecht
• het (in samenwerking met collega’s) verzorgen van jurisprudentiesamenvattingen op andere gebieden van het privaatrechtelijk bouwrecht
• het meedenken over en meewerken aan de totstandkoming van onze publicaties (waaronder de wekelijkse digitale nieuwsbrief en een veel-

heid aan (hand)boeken en jurisprudentiebundels)

Wat vragen we?
De beoogde medewerker:
• heeft een universitaire studie rechten succesvol afgerond 
• heeft aantoonbare affiniteit met het privaatrechtelijke bouwrecht en/of het aanbestedingsrecht
• heeft maximaal 3 jaar werkervaring als jurist (advocaat, docent, bedrijfsjurist, wetenschappelijke organisatie o.i.d.)
• beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• beheerst de Engelse taal in woord en geschrift
• heeft een flexibele werkhouding
• affiniteit en/of ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van (wetenschappelijke) juridische artikelen en/of 

het geven van juridisch onderwijs strekt tot aanbeveling.

Wat bieden we?
• een aantrekkelijke werkomgeving in een kleine organisatie met gemotiveerde en betrokken collega’s  en de mogelijkheid tot verdere zelfont-

plooiing
• een 36-urige werkweek
• een salaris dat overeen stemt met schaal 10 BBRA 1984 (2022) (hoogte van het salaris is afhankelijk van  leeftijd en ervaring en bedraagt 

minimaal € 2.811,89 bruto per maand)
• een eindejaarsuitkering
• opname in het collectief pensioenfonds
• aanstelling geschiedt voor een periode van een jaar met een proeftijd van een maand, bij gebleken geschiktheid wordt de overeenkomst ver-

lengd met een jaar. Als na die periode blijkt dat de kandidaat in staat is zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten is er uitzicht op 
een vaste aanstelling en de mogelijkheid tot het schrijven van een proefschrift. 

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, directeur van het Instituut, op telefoonnummer 
070-3141503. Sollicitaties kunnen door middel van een sollicitatiebrief voorzien van motivatie, CV en referenties tot 15 augustus 2022 per e-mail 
worden gericht aan de directeur (embruggeman@ibr.nl). Het opvragen en beoordelen van publicaties of de afstudeerscriptie 
kan behoren tot de sollicitatieprocedure.
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