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DSM nemt de€l in e€n.ant6l conc6$l$ voorergloratie€n winning van

aardgas en olie bwd ia Nede{and tl3 In hEt buiEnland. Oit geschie<lt

door middel van sam€.werkin$vorbrn.len msl oli€maatschappiien die
als @rator de we.kaafihed.n in d€ conc$sies u voeren.
O€ oivisie Enerqie h@lt roi iaat dozs deeln€ming€n le beheren. veMacht
wo.<lt dat her huidig€ aanlal cr.€lnemlngen in de na€$e roekomd
aanzienliik zal f,orden uilgebreld 3n dal daarm€d€ ook de acriviteiten
aanmerkeliik zulbn roenom.n.
In her kader van d€z€ activitelten zoel.n wii coniact met @n

assistent- geolysicus m/u

. h6l vsnchlen van sesmische inlerprelalies
Incusiel de daa.mee samenhange.de post
r.lerpreranerechnieken zoaLs snelhe ds
verdelingsana yses. kaarlm gralres elc
. hel selecle.en en nlroduceren van sonware
pakksli€n te. ondeGleuning van b.9.

Genoemde werrcaamheden worden veiiichtm het
kader van de veNeping en hel beheervan
paniopanes i. mncessies
Oe beoordeling van exploratie . appraisal en

ontwikkeli.gsplannen van de werkmaal$happten
vord een essentreel onderdeel van delunklie.
evenals helonlwikkelen resp. uitdraqen van DSM

Voords gevarieefde llnkle denken wiiaan

. m,nimaalHBo-niveau p us en se ja.en e&aing
ir hel belrstlende vak9ebied
. rurme se smische r.terprelalievaard€heid

. kennis van stukt!.ele geologie skekl lot

. nilraliel. inventrileil. her vermogen om zellslandig

. goede nronderinge en schrifreliike
udrukk'ngsvaardigheid inclusef een aktieve
beheersnq van de Engerse lal

DSM

Nadere infoimarie overdo tudkli€ kan leleloni.ch wo.den ingewonnen
bijde heer ir. F.J. weizers (tel. 045.782334) en de heern. J.J. Bruinsma
(tel, 045-7S21 09)-
sollicitatiesrichtenaandeChelAtdellng Po160ns€lsvoorziening DsM
LimbL,rg b.v., Mauritspark t,6163 HM Gel€en.
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Lrranle- r\assau Enefgle lt. v.
le s Graven haqe is de g roepsmaatschapp I welke voornamelrjk werkzaam
is op het gebred van o e- en gasexpioral e en produkl e. nverband metde
sterkloegenomen activileten in haar beslaande verq! nn ngsgebeden n
Neder and de Verenigde Slalen en Egypte en de vooz ene ! tbrerd ng
naar n euwe exD orabeoebieden is een vacat!re onlstaan voo. een

./"\4.Jenlof UeOfySICUS (m/v)
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Controleren en conrmenlar 6ren
van de doo. operalors uilg€voerde
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van qeorys scne gegevens

De Senior Geots cls rappodeerl
aan de Manager Exp oratie €n

Desgewensl kan de.heer W J. van den Bosch U nadere nfofinal e
verechaflen {070 469670) Wan neer u voor 

'le2e 
lu ncl e in aaf merk ng

wenstle komen k!nt U Uw sol cltatebrei€n c!rlc! !mvilaeichlen aan
de Directe van Oranle Nassa! Energ e 8.V.. Poslbls 85578
2508 CG Den Haag.



zlj c€r bctcidslls1e Lu,an
zrl niet dr.en n@en!

lezienrijk decr oP baEts
ver reitcrijk larerl.ar.

hct ond.r{ijs en ondcfzodk

oidcnijs e! olderzodk.
hcr bedrijlsrelen {!r be-

de naatschappil ua! bc-
e! rc1*vrjdte 'd de aa.d-

*eid.sch'PPeriJk0
!crllk onde iJs
drsciDrirai! soorginrrccrd zijn. on intc-

Li lkr een br.dc, soed
alrdvetens.hapDel i Jke badis

opleldine tijdcns
Ii jk, F.!or 3d

H.t aa.drerensch.PpcriJk

nod!3chaDDerl jkc Psbrehcn.

Dcrljkc opreidins.n
nu!(s.hapDerijkl

eu{cDverkins nodts zijn

vM vetens.Iappc Lilk ondeh!i.js.

eerreld te lordsr huD .afdvetens.happolil[c

on!llkkelinssproJectcnltr

noecllJkhcd€n

prdrarle €D nrJnbouv,

ht.rvoor soridc uirsdrg3-

voor heL bedriJ'l Lcvc'

6

vordi. Irct b€drijrsr:Yen dien

rr-nccn op de hoosLe

ritvoc.ins'proJecte. 6Fi!€d6n,
Bedrilvcn die

'oor 
projecten *aa.bij hct s.ondvater itr hst

b.ekkrgs bocrdvo!nirs

naats.h!ppelrJre Prdbremcn

leidt dat in vlrjvcl arre be-

rcnscharrpcrlJk€

rsderi jke bereidsst.uctuu.

beleid durd€rrjkc noselrjk-

krfn!robrccn, ndrcrrjk d.

v.!s!r.idrng vri jFseve..

keri jk s6sicrd

onderNrjs c!

nct uFc brj her hoeer



brijkt dat d.

'€ienschapp.lr.jke
bedrijrsleven. !et litkt

dooi een noceli.lk

no8€lijkhed€! va i.'ede!

(Ndderls&e Rald
vo.r z€e-.nder,.ek).
ioezesgineen zijn

rijk be1€]d, i. b.iusrljkc natc n.t d,:

besrell€r brj

ve t 50, .P

secr€ra.laai ccv/fiNAr.

U/erkgroep voorTeniatre en Kwartale Geologie

21 jMusri resr,
2 (de ulthof), utrc.ht.

(Burd€sanr iur

iovcr, B. R. D. ) |

Dr. L'sa (Bersi3.he ceolo-
lrusser, Belgid): strari

D. H. srser (ce.los1s.hes

B-R.D.): Lirh.strairsraj

drd rle ldja.ent

r,ab.n (n1 jks Georoeische
Dieosr, HaarIcE) i

de zuid€rrlke bocrt vs

^.( 
Jussen (qijksnuseu ve

reide!) : "ne

cosr Road runers (LcRr),

;.ils.J I
g
fl&

(zi€ Nieulsbriei re33-10 F.5) luidt lls



onderyijs on l{6i€n-
schE|)p€rrlk o!derzoek
rle van ondervrjs

de (or./shcrr

vd rNo (...n spreker
noR nt.t bekend)

ber&err6rrenden

zich,oor 20 rcbrullr brj
vo.*eur schrlrt6rljk op ic sevcn brj

urrecht (o30-7rs36?).

rrd.p ce eovon blj de respectrev€Irjie

(h. t. pra€ses)

Boekbeaprgking

ro.rd ($arr cn.!r), .oD9ircd

(10 cd91e6); DIr, 295 (2O copicr); Drl. r2oo

tristqrroc!.f1sche,

kri3tarvoneD zlJn

en yor.n cchrer

doo. zij! rr.srg 6lb€er-
trllrer s.ore bel&g6ror11ng

mr&et6o3ch.ppen.
ku.en blijvcn door d€

t0

uiie€beord. pracht oet hi.rbtj d. prd-

vm h6r nrne!.r.nrljk.

r. t. Rond66r (ansterde)

Orrvangen publicades

ceorogle en rijnbou*
nict s€3ch1kt zljn voor

rs, BiJ seles€n-
rijst je van d6ze publica

bricl opsenolen. De pubriclt16r blijrcn 3

vr!g€! rr.h.en 'e Let Ed.ctte-rd.es.

f,rntersviJr (Dr. treptirien
ra]lrt.nru!der
rsdc) von c. R.
sta'Insl., 7: t 50i le33. Prlje vodr

t rs, , tc be.ierr€n bij:
!.!.00rterrnk,

J&a'v€.61!g $e, Rijrs aeotosi3che oierst,

n.s., 1, ! (georossiche en
b1o!o31toh€ srtikeren

3sb1€d), trrsave

eer! rrns ziJn en kostcn.t 7,50 onsescht
d€ r€dste, zij r.uoen door (burrenaeeone)

brl dc redaktig
dder bll,rurtrns v$

ve de penir!3@eeter va

doctorrsr.xeen (eug.'33t
2e Jr!!, eil zecr
exrror.!lslDroductie.
georo8lc, le bijv* pet&1o31., 2e bijv*

3an dq Rijn,



ru
gewoon hoogleraar (A)
in de Geolysaca, m/v

De taken van de hoogleraar betretfen:
hel geven van onderwijs in de geofysicavan de vasle aard€ binnon hel ondetuijspro-
gramma van de vakgroep,

- het leid ng gev6n aan ond€ rzoek in de g eofysica van de vasie aarde bin ne n hel onder-
zoekprogramma van de vakgroep,

- het participeren in b6stuurljkeen administratieve werkzaamheden voorzoverdietoe-
passeljk zijn voor hei belrokken vakgebied.

Devoorkeurgaal uil naar een geotsicus metbewezen bgkwaamheid op het gebied van
de seismologie.
De huidigevakgro€pGeolysicavande Vasle Aarde omvalde aldelingen l,lariene Geofy-
sica, Paleomagnelisme, Exploratie Geofysica en Theoretische Geotsica (mel inbegrip
van de Seismologie)-
Vande kandadaal wordl verwachldal hij/zijeen belangrijke eigeh bijdrage zalkunnen le-
veren lot de ontwikkeling van het vakgebied.

Salaridring geschiedt volgens riiksregeling in de hoogleraarschaal A (maximun
J 9.283,- brulo p6r maand).

Sollcilaties, vergezold van een curriculum vilae en ljst van publikaties kunnen v66r 15
rnaarl 1984 worden geslu!rd aan de Benoemingsadvieskommissie 1,a,v. Prof. Dr. N,J,
Vlaar, Inslituut voo r Aardwetenschappen, Budapesllaan 4,3584 CD Ulrechl, onder num-
mer 145.031

Inlichtingen kunnen lelefonisch worden ingewonnen: 030 - 534005, b.g.g. 535086.

Degenen die de aandachtwillen vestigen op naar hun meninggeschikte kandidalen woF
den uitgenodigddit, eveneens schriftelijk, mede te delen aan degenoemingsadvieskom-

Rijksuniversiteit Utrecht

B i de lakulteil de r Wisku nde en Naluutuetenschappen
b'rner de sublakulte( Geologie en Geofysrca is
in de vakgroep Geofysica vacant de posilie van

11
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$cEranaar: Posthus 157, 2000 AD H.arlem
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