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{eterschapperijk onderyijs op !et bedrijtsbijzond€r net
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Rijksuniversiteit Utrecht

fU
Bij de Interfaku teit der Aardrijkskunde & Prehislorie is
in devakgroep FyslscheGeografievakarl l defunktievan

gewoon hoogleraar
in hel vakgebied 'Fysische Geografie, in het bijzonder de geomorfologie".

Tot de taak van de le benoemen hooqleraar behoren:

-

het kodrdineren en geven van onderwrjs;
het initidren, verrichten en begeleiden van en leiding geven aan het wetenschappeliik

onderzoek, mede in het kader van de voorwaardelijke tinanciering;
het verrichten van bestuurlijke werkzaamheden.

Gedacht wordt aan een gepromoveerd akademikus/akademika d e:
op hetvakgebied en hiervan bliikheeft gegeven in de vorm van publkalies
- specialist isgehale,
van hoog
mel name op het gebied van de algemene geomorfologie, de
kwartairgeologie en de technieken en toepassingen van de rys sche geografel
- bereid en rn staai is samen ie werken rnel de andere hoogleraren, werkzaam op dil,
of een aangrenzend vakgebied;
- aanloonbare didactasche en bestuurliike bekwaamheden bezil;
- bereid en in slaal is te funktioneren in de universitaire bestuursstruktuur;
indien hij/zijgeen Nederlands kent, bereid is zich binnen tweejaarin deze laalte leren
uitdrukken.
De funktie staat beschreven in een voor kandidaten beschikbaar struktuunaooort.
Nadere inlichtingerj kunnen worden ingewonnen brj de sekrelaris van de benoemingsad-

veskommissie, dr. H. J. A. Berendsen, telefoon 030"531369.
Sa ari6rlng gesch

edl volgens Flijksrege ng n hoog eraarschaa A of B, afhanke ijk van

eefl jd en ervaring.

So licitates vergezeld van een curriculum vitae en lijsi van pub ikaties dienen binnen
4 weken na het verschijnen van dii blad teworden gerichl aan debenoemingsadvieskom-

missie, t.a.v. B. Flederus, personeelsfunktionaris Geografisch Instituut, Heidelberglaan 2, Postbus 80.115. de Uithof, 3508 TC Utrecht. vak.nr.r 192.030.
Degenen die de aandacht willen vestigen op naar hun mening geschikle kandidalen,
worden uitgenodigd dit eveneens schriftelijk mede te delen aan de benoemingsadvies-

Shell biedt
carribremogeliikheden in

Exploratie en
Produktie (olie/gas)
voor pas afgestudeende of binnenkort
afstuderende geologen (m/v)
Nadere bijzonderheden over werkzaamheden. loopbaan en geslelde
eisen v00r hel venullen van de lunclies van exploraliegeoloog
of petroleurn ingenieur (produkliegeoloog) staan in onze
recruteringsbrochure "Uw toekomst bij Shell", die op aanvraag aan
belanestellenden wordt toeeestuurd.
Bij de selectie zullen o.a. de
volgende criteria geldenl
. Mobiliteit de werkzaamheden in
Exploratie en Produktie vindeD
voor het merendeel buiien NedeF
land plaats, daarom moet men

.

Leeftijd: bij voorkeur niet ouder
dan 26 jaar {niel meegerekend
e\'entuele militaire dienst en/of

full-{ime functies).

gedurende de gehele Inopbaan

o Goede studieresultater kandidaats bij voorkeur G5, maar G1/2
oi G2 wordt ook in aanmerking

bereid ziin buiten Nederland te

genomen.

rverken.

Belanqstellenden kunnen schriiven onder nr. 124185222 naar of bellen metl
Shell Intemationale Petroleum Maalschappij 8.V., Afdeling PNEH,
Postbus 162, 2501 AN Den Haag, tel. 070-776600.

Shell Internationale Petroleum Maatschappii
Carel van Bylandtlaan 50. Den Haag.
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De! Aaas, ee!

Diversen

betsln8 en lutlt.lijke
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ottcn, ?rcv.Grillte, ov€riJs8el,
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hut is door de stlchtrns s6r over
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DEV, ADe.s-

de

drt, afrol€lljk vd
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1933, op voordracnt
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de Jo.s oD, die g€durende zev€r jaar voor
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N.C.tr.S.O-congr€., tlstttlut voo! Aardretensch.pp€!, Budapestl.e
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Ut!.cbt (zie !. 4 ve deze xi€uvEbrtol).
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