Vacature medewerk(st)er Sustainable Finance Lab
Het Sustainable Finance Lab (SFL) is op zoek naar een creatieve en zelfstandige medewerk(st)er. SFL
slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Zo brengen wij een stabiele financiële sector gericht
op een duurzame economische ontwikkeling dichterbij.
Samen met een klein team van deskundige en gedreven collega’s ondersteun je de leden van SFL in
hun onderzoek en de vertaling daarvan naar de praktijk. Zo zit je bovenop de nieuwste
ontwikkelingen en zie je direct resultaat van je werk. Daarbij werk je samen met enkele van de meest
vooraanstaande internationale experts en koplopers in de financiële sector. Deze plek biedt volop
mogelijkheden om je organisatietalent, overredingskracht en je schrijf- en onderzoeksvaardigheden
te benutten en verder te ontwikkelen.

Wat je gaat doen:
•
•
•
•
•

Ondersteunen van de SFL-leden in het opzetten van onderzoeksprogramma’s.
Uitdragen van de uitkomsten van dit onderzoek middels presentaties, opiniebijdragen,
rapporten en gesprekken.
Onderhouden en uitbreiden van het (inter)nationale SFL-netwerk in de wetenschap, de
financiële sector, onder beleidsmakers, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.
Organiseren van bijeenkomsten.
Onderhouden van de SFL-website en social media.

Wie jij bent:
•
•
•
•
•
•

Je bent nieuwsgierig naar de verduurzaming van de financiële sector en wilt deze versnellen.
Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid en houdt ervan om anderen mee te
nemen in je verhaal.
Je hebt een academisch denkniveau, een zelfstandige werkhouding en een sterk
organiserend vermogen.
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
Je beschikt over een uitstekende beheersing van het Engels (en bij voorkeur Nederlands).
Je hebt bij voorkeur al een aantal jaar werkervaring met onderzoek, het organiseren van
evenementen en/of in de financiële sector.

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan waar je veel gaat leren en veel van je ideeën kwijt kunt.
Een lab vol hoogleraren om mee samen te werken.
Een uitgebreid netwerk binnen en buiten Nederland bij universiteiten, financiële instellingen,
toezichthouders, ministeries, politiek en media.
Een leuk team van vijf gedreven en slimme collega’s.
Een passend salaris en pensioenopbouw.
Een werkplek bij de Utrecht University School of Economics.
De mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
Een jaarcontract met de intentie van een langduriger verbintenis.

De organisatie
SFL is een denktank waar achttien leden, merendeels hoogleraren, van zeven Nederlandse
universiteiten zich in 2010 in hebben verenigd. SFL heeft zich de afgelopen zeven jaar bewezen als
een effectieve brug tussen de academie en de praktijk. De in SFL verenigde wetenschappers en
experts van verschillende Nederlandse universiteiten hebben de toon gezet in het debat over
hervorming van de financiële sector. In Nederland, en steeds meer ook daarbuiten. Over hoe de
sector stabieler te maken, maar ook over hoe deze in ecologisch en sociaal opzicht duurzamer te
maken. Zo heeft SFL in Nederland de discussie aangejaagd over de noodzaak banken met meer eigen
vermogen te financieren, organiseerden wij een internationaal seminar over geldschepping en
publiceerden wij het eerste onderzoek naar de impact van de ‘carbon bubble’ op het Europese
financieel systeem.
SFL is in 2010 opgericht op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond. Voorzitters van SFL
zijn Arnoud Boot (hoogleraar UvA) en Peter Blom (Triodos Bank). Zij zijn ook de voorzitters van de
onafhankelijke Stichting Sustainable Finance Lab die als werkgever op zal treden.
Zie verder ook: http://sustainablefinancelab.nl/
Meer weten
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rens van Tilburg, directeur SFL.
Stuur een mail met je telefoonnummer naar r.vantilburg@uu.nl.
Kom jij ons versterken?
Stuur dan voor 18 februari je cv en motivatiebrief naar v.polouian@uu.nl
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