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LET OP
abGi€veliik is op convoc€ai slaringlezinq
v€rm6ld dat d€z€ op dondordag 16 oktob€r
$houd6n sordr, dl! m@rzli.

donderdag 15 oklober

Bij de vakgroep Bodemkund€ €n Geologie van de Landbouwhog€school is vacant de functi€

gewoon hoogleraar
in de geologie ,-,",
Het onderwijs- en onderzoekgebied van deze leersloel omval de algemene geologi€, de
geomorfologie, de kwarlalrgeologie, de hydrogeologle, d€ sedimentologie, de mineratogie,
oe perrograle en oe geocnemte,

,r
'

Gezlen de reeds bij de vakgroep aanwezige deskundigheid zal de te benoemen hoogleraar
vooral een inbreng moeten leveren op het gebied van de algemene geologie, de geoinorfologie en de kwartalrg€ologie.
Vanwege de uitgebreidheid van hel binnen de le€rsto€l beoefende wetenschapsgebied
wordtgezocht naar een geoloog ot fysisch geograaf met €en brede ervaranq.
De aan le stellen hoogletaal zal over didactische vaardlgheden moeten beschikken en bereid moeten zijn ook inleidend onderwijs te geven aanv j grot6 groepen studenlen.
De te benoemen hoogleraar dient ervadng le hebben in h€t g€ven van leidinq en mo€t beschikken over goed€ contacluele eigenschappen, teneind€ de wetenschappetijke en organtsatorische eenheid van de Eoctle geologie van de vakgroep te b€vorderen. Ook zat htj/ttj de
samenwerking met andere secties van de vakgroep, vooral op het gebied van onderzoek,
mede moeten slim uleren en dienen mee te werken aan b€6tuu rlijke aktiviteilen.
Salariering zal plaatsvinden volgens hooglerarenschaal A met een maximumsarans van
/ 8808,- bruto per maand.
Belangstellenden en zij die de aandachl willen vestigen op mog€tijke kandidaten, wordl verzocht zich te wenden tot d€ Grlflie van de Facultelt der LandbouwwetenschaoD€n. H€renskaat 23-25, Wagoningen ond€r toevoeging van nr.81-65 In de linker bovenhoeK van oe
brief 6n opdeenveloppe.
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Agenda
I okt, tot Dedto nov.: op€nbare brbrtot'€ei flarsse.
van 13.30 - 17,00
uur. To€galg gratis.

TentooBterringi "schilbi€uheltnMaardas t/n v!rJdas
dln!d.a, fiJdag van 19.00 - 20,30

(U).

: corloqul. In.t,

Vooldracht Drs, sjef !€lnd€rsl
Paklsrln, o!,.o1lesezaal v,h, InEt, v,
Adldv€t, B{dapestraan 4 (De urthoJ), utrecht. Aan'ang 16.o0 uur,

: Ider, looldra.ht
d€tr !:ndc: 'Karakteristi
aa!d!.Bn.tl!cb
: Il!€r.rosl3che
rG1!3. oezdedijke bileenkohrt
raPxlullIBEL, Rljra xtr.eu v,n ceol, er |ltn, roosrudse x€rlgracnt 17,
lerd6!. 11,00 Nr (zi€ br', 3, v.! drt n|mer)
n.d€.1dd, vooidracltt door D., tendorrr. Eoter de N16ure
Brt.l< te ar.€n, 2o.fi) uur (zie brz, 3, ra. dit nutu€r)
ins 1931. Z.6t B..t!lr aei,ou'
: Parylo1oglE.h€ Xring. 2r€ Bersrrch- 3d
o!3€vln8 {..t€rbork, rnr.: Drs, P, C1€v€rtnsd, Inst.
arsterdsr, 161. 02054a47ag lz!. brz. 7, nr, 5)
: corroqlt! In!t, v, AadveterEchrplon. vooldraclt Drs- Poppe d.86.!:
tiJdens h€t {ldd.n
"Par6o-o.6aDogrBlhie
(.iJt , cr. .ollesezur
A.rdiet, Budapestrmn { (D.
ultbo!), utre.ht.
: xed- C@r. ve!.,
.n Het Ooot.
r.TJ. ll€ltln3.:
g€scnt.d.!l. van curalao'. G.or,
Lrr.n,20.oo uur : Corroqul. I!.i. y. Arrd'6t€!..h.pp.!,
4.. . 0., corresez$1 v.h. Irut, v,
"volc.nt.! ln
4 (De Ultbot),
: In3erleur.a€ologlrche Xrins, Th€n.drt "de aanres van
!6lre!!rJk6 sEblederrr
(te36Do'er N,s- station), a.hv.na
excurrto, Hot.r
ro,so uu! (zle brz. 3 v3n n!. 7)
: i6!, IrEt, v,
v, Mljrbouv. Lezilg door DlpL Ila.
bij Ei6enriutt6
ollaarDa.niD€r €n rocent ontlilkerde t€chll€Lon
6Fd!!cht*ordt
Eee!r6!I1rs Det de vatstuep !1Jlt6chnorosl€. Irr. r,rl x.?. Qua.I,
coouh€rtrtr..t 15, 2013 Bv 8...1e., tc1. 023-317?17 (pI-) ol
023-319213 (rrnt.)
: colloqui. lnst, v- lrdretensch.ppen.
ltt bet st€v. d.kblad". cr.
4 (D€ ultbor), utrecht.
: N6d, Bod€lr., ver.
:

bouv, MErllke{es
xnct{G

NrJ.a!.vergade!ins-

De a9e {etebsch.ppeltJke
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Brjeedonst, st6!!neg€-

v.nar r3,0o uu!, MiJlbouv€tra.t
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