
VACATURES DOCTORAATSONDERZOEKERS PrOFS PROJECT (FOCUS: FRAUDE IN SPORT) 

 

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs 

en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een 

logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De 

Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines 

hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

Voor het PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) onderzoeksproject zijn wij op zoek naar meerdere 

doctoraatsonderzoekers. Het SBO PrOFS project (gefinancierd door FWO) start in oktober 2020 en loopt tot september 

2024. Onder leiding van professor Annick Willem zal een consortium van onderzoekers aan de Universiteit Gent en de 

KU Leuven vier jaar lang fraude in sport in al haar facetten onderzoeken om aansluitend in nauw overleg met het 

werkveld in Vlaanderen en daarbuiten tools te ontwikkelen die fraude in sport dienen te voorkomen. Een groot deel 

van het takenpakket zal worden uitgevoerd door nieuw aan te werven doctoraatsonderzoekers. Gelet op de 

complexiteit en het diverse en multidisciplinaire karakter van fraude in sport, zijn wij op zoek naar diverse profielen 

(vb. juridisch, criminologisch, psychologisch, economisch, management). Werkt u graag mee aan een maatschappelijk 

uiterst relevant onderzoeksproject en aan een fraude-arme toekomst voor sport? Stel u dan zeker kandidaat voor één 

of meerdere van deze voltijdse onderzoeksfuncties. 

 

JOB VACANCIES PHD SCHOLARS PrOFS PROJECT (FOCUS: FRAUD IN SPORTS) 

 

Ghent University is a world of its own. Employing more than 8,000 people, it is actively involved in education and 

research, management and administration, as well as technical and social service provision on a daily basis. It is one 

of the largest, most exciting employers in the area and offers great career opportunities. With 11 faculties and more 

than 80 departments offering state-of-the-art study programmes grounded in research in a wide range of academic 

fields, Ghent University is a logical choice for its staff and students. 

 

For the PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) research project, we are looking for multiple PhD researchers. The SBO 

PrOFS project (funded by FWO – Research Foundation Flanders) starts in October 2020 and will run until September 

2024. Led by professor Annick Willem, a consortium of researchers of Ghent University and the University of Leuven 

will study fraud in sports in all its aspects. Afterwards, specific tools will be developed to prevent fraud in sports in 

close contact with a large number of leading organizations in the field of sports and beyond. A fair share of the work 

packages will be executed by PhD researchers. Given the complex, multidisciplinary, and diverse nature of fraud in 

sports, we are looking for a wide range of distinct research profiles (e.g., legal, criminological, psychological, economic, 

management). Would you like to contribute to a societally very relevant research project and a fraud proof future for 

sports? Please consider to candidate for one or more of these fulltime and fully funded research positions. 

  



1) DOCTORAATSBURSAAL in het domein van bestuur en management (UGent) 

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op het organisatorische luik binnen sportorganisaties. Hoe 

sportorganisaties onder meer door middel van goed bestuur en ethisch leiderschap een omgeving kunnen creëren 

waarin fraude minder kansen krijgt en het vormgeven van een instantie ter monitoring van fraude in sport, worden 

de focus van dit doctoraat. De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal vier jaar 

(mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het Team 

Sportmanagement van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen) van de Universiteit Gent. Het succesvol afronden van het doctoraatstraject zal leiden 

tot het verkrijgen van de graad Doctor in de Gezondheidswetenschappen. 

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven: 

 Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen, economie, management, bestuurskunde, politieke wetenschappen, criminologie, 

…). Goede studieresultaten zijn een troef. 

 Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en organisatorisch sport- en 

fraudeonderzoek in het bijzonder. 

 Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, 

presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd). 

 Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de 

onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen.  

 Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om 

haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te 

publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

 Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het Team Sportmanagement als 

in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om 

zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken. 

 Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en 

organisatorische vaardigheden. 

 Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek 

hoog in het vaandel draagt. 

Wat bieden wij?: 

 Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar. 

 Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.  

 Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen 

 De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject 

naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te 

bouwen. 

 Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, 

“doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie 

tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden. 

 Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te 

ontplooien. 

Meer informatie: Prof Annick Willem, annick.willem@ugent.be 

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, kopie diploma en puntenlijsten te sturen naar annick.willem@ugent.be 

voor 20 augustus 2020. 

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020  

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/wpwm2.htm
mailto:annick.willem@ugent.be
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1) PHD STUDENT (FULLY FUNDED) in the domain of governance and management (Ghent University) 

The PhD researchers will work on organizational aspects related to fraud prevention in sports organizations. More 

precisely, this PhD researcher will mainly conduct research on how sport organizations can prevent fraud in their 

organizational environment by means of e.g., good governance and ethical leadership, as well as on the 

development of a new agency to monitor fraud in sports. The successful candidate will be able to enrol in a fulltime 

and fully funded PhD position for a maximum of four years (upon yearly positive evaluations) within the Team Sport 

Management of the Department of Movement and Sports Sciences (Faculty of Medicine and Health Sciences) of 

Ghent University. Successful completion of the PhD project will lead to the obtainment of a doctoral degree (PhD) in 

Health Sciences. 

For this specific position, we are looking for someone with the following characteristics and assets: 

 A completed Master’s degree (MA or MSc) in a relevant field of study (e.g., physical education and 

movement sciences, psychology, sociology, economics, (public) management, political sciences). Good study 

results throughout the entire educational trajectory are an asset. 

 A strong interest in scientific research in general and organizational sport- and fraud research in particular. 

 Clear scientific and communicative skills (e.g., critical thinking, scientific writing, presentation skills, project 

management, methodological skills). 

 A profound knowledge of the Dutch language is a strong asset as regular contacts with organizations in the 

fields of sports and justice in Flanders will be required.  

 A profound knowledge of the English language is a prerequisite, as the successful candidate will have to 

present during international conferences and publish in international scientific journals. 

 Strong social skills that enable to work in team (both in the Team Sport Management as well in the PrOFS 

multidisciplinary project consortium), combined with the necessary skills to work independently (yet with 

guidance and mentoring) on subprojects. 

 Someone who integrates a flexible and creative mindset with strong administrative and organizational skills. 

 Someone with a responsible personality, who values ethics, both in social contacts as well in relation to 

scientific research.  

What do we offer?: 

 A fulltime, fully funded PhD position of maximum four years (upon successful yearly evaluations). 

 An interesting and diverse job.  

 A correct and beneficial salary (conform the official university scales). Click here for more information about 

our salary scales. 

 The possibility to contribute to a societally very relevant and large-scaled research project on fraud in sports. 

Given the many personal contacts with people in both the academic world and the field of sport, a large 

personal network can be formed or extended. 

 Numerous opportunities for personal growth, illustrated by e.g., conference participation, “doctoral schools” 

courses on transferable skills, personal contacts with organizations in the field of sports and beyond, 

participation in the department’s educational initiatives, and publication opportunities. 

 A social, tolerant, and constructive working environment that offers many and diverse opportunities for 

personal development. 

More information: Prof. Annick Willem, annick.willem@ugent.be 

Interested? Please apply before August 20, 2020, by means of sending an email to annick.willem@ugent.be, 

including your resume, a motivation letter, a copy of your degree and study results. 

Earliest starting date possible: October 1, 2020 

  

https://www.ugent.be/en/work/talent/welcoming-new-staff/salaryscales/wpwm2.htm
https://www.ugent.be/en/work/talent/welcoming-new-staff/salaryscales/wpwm2.htm
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2) DOCTORAATSBURSAAL in het domein van de psychologie en moraalwetenschap (Ghent University) 

De doctoraatsonderzoeker zal zal zich voornamelijk toeleggen op de rol van de atleet in fraudebestrijding in sport. 

Hoe moral identity en dilemma training kunnen bijdragen tot een omgeving waarin fraude minder kansen krijgt 

worden de focus van dit doctoraat. De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal 

vier jaar (mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het Team 

Sportmanagement van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen en het Team Sociale Psychologie van de 

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent.  

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven: 

 Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. psychologie, pedagogie, 

moraalwetenschappen). Goede studieresultaten zijn een troef. 

 Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en sport- en fraudeonderzoek in het 

bijzonder. 

 Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, 

presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd). 

 Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de 

onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen.  

 Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om 

haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te 

publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

 Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in de onderzoeksteams op 

vakgroep-niveau alsook in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige 

vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken. 

 Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en 

organisatorische vaardigheden. 

 Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek 

hoog in het vaandel draagt. 

Wat bieden wij?: 

 Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar. 

 Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.  

 Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen 

 De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject 

naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te 

bouwen. 

 Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, 

“doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie 

tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden. 

 Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te 

ontplooien. 

Meer informatie: Prof Alain Van Hiel, alain.vanhiel@ugent.be of dr Bram Constandt, bram.constandt@ugent.be  

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, kopie diploma en puntenlijsten te sturen naar bram.constandt@ugent.be 

voor 25 augustus 2020. 

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020 

  

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/wpwm2.htm
mailto:alain.vanhiel@ugent.be
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2) PHD STUDENT (FULLY FUNDED) in the domain of psychology and morality (Ghent University) 

The PhD researchers will work on the role of the athlete when it comes to fraud prevention in sports organizations. 

More precisely, this PhD researcher will mainly conduct research on how moral identity, moral engagement, and 

dilemma training can help to prevent fraud in sports. The successful candidate will be able to enrol in a fulltime and 

fully funded PhD position for a maximum of four years (upon yearly positive evaluations) within the Team Sport 

Management of the Department of Movement and Sports Sciences and the Team Social Psychology of the 

Department of Developmental, Personality, and Social Psychology of Ghent University.  

For this specific position, we are looking for someone with the following characteristics and assets: 

 A completed Master’s degree (MA or MSc) in a relevant field of study (e.g., psychology, educational sciences, 

moral sciences). Good study results throughout the entire educational trajectory are an asset. 

 A strong interest in scientific research in general and sport- and fraud research in particular. 

 Clear scientific and communicative skills (e.g., critical thinking, scientific writing, presentation skills, project 

management, methodological skills). 

 A profound knowledge of the Dutch language is a strong asset as regular contacts with organizations in the 

fields of sports and justice in Flanders will be required.  

 A profound knowledge of the English language is a prerequisite, as the successful candidate will have to 

present during international conferences and publish in international scientific journals. 

 Strong social skills that enable to work in team (both in the Team Sport Management and in the Team Social 

Psychology as well in the PrOFS multidisciplinary project consortium), combined with the necessary skills to 

work independently (yet with guidance and mentoring) on subprojects. 

 Someone who integrates a flexible and creative mindset with strong administrative and organizational skills. 

 Someone with a responsible personality, who values ethics, both in social contacts as well in relation to 

scientific research.  

What do we offer?: 

 A fulltime, fully funded PhD position of maximum four years (upon successful yearly evaluations). 

 An interesting and diverse job.  

 A correct and beneficial salary (conform the official university scales). Click here for more information about 

our salary scales. 

 The possibility to contribute to a societally very relevant and large-scaled research project on fraud in sports. 

Given the many personal contacts with people in both the academic world and the field of sport, a large 

personal network can be formed or extended. 

 Numerous opportunities for personal growth, illustrated by e.g., conference participation, “doctoral schools” 

courses on transferable skills, personal contacts with organizations in the field of sports and beyond, 

participation in the department’s educational initiatives, and publication opportunities. 

 A social, tolerant, and constructive working environment that offers many and diverse opportunities for 

personal development. 

More information: Prof. Alain Van Hiel (alain.vanhiel@ugent.be) or dr. Bram Constandt (bram.constandt@ugent.be)  

Interested? Please apply before August 25, 2020, by means of sending an email to bram.constandt@ugent.be, 

including your resume, a motivation letter, a copy of your degree and study results. 

Earliest starting date possible: October 1, 2020 

 

  

https://www.ugent.be/en/work/talent/welcoming-new-staff/salaryscales/wpwm2.htm
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3) DOCTORAATSBURSAAL in het domein van de criminologie (UGent) 

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op de studie van oorzaken en gevolgen van sportfraude 

door bestaande gevallen van fraude te bestuderen (vb. matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale 

fraude met inbegrip van witwaspraktijken) en door nieuwe data te verzamelen bij een gevarieerde groep van 

respondenten (vb. atleten, verantwoordelijken van sportfederaties, fans, sponsors) en (inter)nationale experten (vb. 

UEFA en FIFA afgevaardigden, academici, beleidsverantwoordelijken). Het uiteindelijke doel is een beeld te schetsen 

van de actuele kwetsbaarheden en de gevolgen van sportfraude, en de effectiviteit van preventiemaatregelen te 

beoordelen. 

De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal vier jaar (mits gunstige jaarlijkse 

beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het IRCP (Institute for International Research on 

Criminal Policy) van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de 

Universiteit Gent. Het succesvol afronden van het doctoraatstraject zal leiden tot het verkrijgen van de graad Doctor 

in de Criminologische Wetenschappen. 

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven: 

 Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. criminologie, psychologie, 

sociologie, economie, (publiek) management, politieke wetenschappen, veiligheidswetenschappen, 

sportwetenschappen, rechten, statistiek). Goede studieresultaten zijn een troef. 

 Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en organisatorisch sport- en 

fraudeonderzoek in het bijzonder. 

 Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, 

presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd). 

 Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de 

onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen.  

 Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om 

haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te 

publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

 Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het IRCP als in het 

multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig 

(met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken. 

 Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en 

organisatorische vaardigheden. 

 Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek 

hoog in het vaandel draagt. 

Wat bieden wij?: 

 Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar. 

 Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.  

 Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen 

 De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject 

naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te 

bouwen. 

 Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, 

“doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie 

tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden. 

 Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te 

ontplooien. 

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/wpwm2.htm


Meer informatie: Prof Wim Hardyns, wim.hardyns@ugent.be 

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, kopie diploma en puntenlijsten te sturen naar wim.hardyns@ugent.be 

voor 20 augustus 2020. 

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020 
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3) PHD STUDENT (FULLY FUNDED) in the domain of criminology (Ghent University) 

The PhD researcher will work on causes and consequences of fraud in sports by studying existing cases of fraud (e.g. 

match-fixing, human trafficking, bribery, and financial and social fraud, including money laundering) and by 

collecting new data with a varied group of respondents (e.g. athletes, delegates of sport federations, fans, sponsors) 

and (inter)national experts (e.g. UEFA and FIFA delegates, academic experts, policy delegates). More precisely, the 

objective is to create a picture of actual vulnerabilities and consequences of fraud in sports, and the effectiveness of 

preventive initiatives. 

The successful candidate will be able to enrol in a fulltime and fully funded PhD position for a maximum of four years 

(upon yearly positive evaluations) within the IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) of the 

Department of Criminology, Criminal Law and Social Law (Faculty of Law and Criminology) of Ghent University. 

Successful completion of the PhD project will lead to the obtainment of a doctoral degree (PhD) in Criminological 

Sciences. 

For this specific position, we are looking for someone with the following characteristics and assets: 

 A completed Master’s degree (MA or MSc) in a relevant field of study (e.g., criminology, psychology, 

sociology, economics, (public) management, political sciences, safety sciences, sport sciences, law, statistics). 

Good study results throughout the entire educational trajectory are an asset. 

 A strong interest in scientific research in general and organizational sport- and fraud research in particular. 

 Clear scientific and communicative skills (e.g., critical thinking, scientific writing, presentation skills, project 

management, methodological skills). 

 A profound knowledge of the Dutch language is a strong asset as regular contacts with organizations in the 

fields of sports and justice in Flanders will be required.  

 A profound knowledge of the English language is a prerequisite, as the successful candidate will have to 

present during international conferences and publish in international scientific journals. 

 Strong social skills that enable to work in team (both in the IRCP as well in the PrOFS multidisciplinary project 

consortium), combined with the necessary skills to work independently (yet with guidance and mentoring) 

on subprojects. 

 Someone who integrates a flexible and creative mindset with strong administrative and organizational skills. 

 Someone with a responsible personality, who values ethics, both in social contacts as well in relation to 

scientific research.  

What do we offer?: 

 A fulltime, fully funded PhD position of maximum four years (upon successful yearly evaluations). 

 An interesting and diverse job.  

 A correct and beneficial salary (conform the official university scales). Click here for more information about 

our salary scales. 

 The possibility to contribute to a societally very relevant and large-scaled research project on fraud in sports. 

Given the many personal contacts with people in both the academic world and the field of sport, a large 

personal network can be formed or extended. 

 Numerous opportunities for personal growth, illustrated by e.g., conference participation, “doctoral schools” 

courses on transferable skills, personal contacts with organizations in the field of sports and beyond, 

participation in the department’s educational initiatives, and publication opportunities. 

 A social, tolerant, and constructive working environment that offers many and diverse opportunities for 

personal development. 

More information: Prof. Wim Hardyns, wim.hardyns@ugent.be 

Interested? Please apply before August 20, 2020, by means of sending an email to wim.hardyns@ugent.be, including 

your resume, a motivation letter, a copy of your degree and study results. 

https://www.ugent.be/en/work/talent/welcoming-new-staff/salaryscales/wpwm2.htm
https://www.ugent.be/en/work/talent/welcoming-new-staff/salaryscales/wpwm2.htm
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Earliest starting date possible: October 1, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) DOCTORAATSBURSAAL in het domein van het recht (UGent) 

 

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op onderzoek in het kader van een interdisciplinair 

wetenschappelijk project rond sportfraude, met focus op het juridisch onderzoek rond matchfixing en kwetsbaarheid 

van de regels inzake voetbaltransfers. De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor 

maximaal vier jaar (mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het 

IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht. 

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven: 

 Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in de rechten. Goede studieresultaten zijn een troef. 

 Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het domein van strafrecht en sportrecht. 

 Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, 

presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd). 

 Een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal is vereist.  

 Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om 

haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te 

publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

 Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het IRCP als in het 

multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig 

(met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken. 

 Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en 

organisatorische vaardigheden. 

 Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek 

hoog in het vaandel draagt. 

Wat bieden wij?: 

 Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar. 

 Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.  

 Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. 

 De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject 

naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te 

bouwen. 

 Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, 

“doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie 

tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden. 

 Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te 

ontplooien. 

Meer informatie: Prof Tom Vander Beken, tom.vanderbeken@ugent.be 

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, diploma en overzicht van studieresultaten te sturen naar 

tom.vanderbeken@ugent.be voor 20 augustus 2020. 

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020 
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4) PHD STUDENT (FULLY FUNDED) in the domain of Law (Ghent University) 

 

The PhD researcher will work in an interdisciplinary research project on sports fraud, focusing on legal research in 

relation to match fixing and vulnerability of the regulations around transfers in football. A successful candidate will 

get a full time appointment for maximum four years (subject to annual evaluation) as a PhD researcher within the 

IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy at the Department of Criminology, Criminal law and 

Social Law. 

For this specific position, we are looking for someone with the following characteristics and assets: 

 A completed Master’s degree in law. Good study results an asset. 

 A strong interest in scientific research in the field of criminal law and sports law. 

 Clear scientific and communicative skills (e.g., critical thinking, scientific writing, presentation skills, project 

management, methodological skills). 

 A good knowledge of the Dutch and French language is a prerequisite.  

 A profound knowledge of the English language is a prerequisite, as the successful candidate will have to 

present during international conferences and publish in international scientific journals. 

 Strong social skills that enable to work in team (both in the IRCP as well in the PrOFS multidisciplinary project 

consortium), combined with the necessary skills to work independently (yet with guidance and mentoring) 

on subprojects. 

 Someone who integrates a flexible and creative mindset with strong administrative and organizational skills. 

 Someone with a responsible personality, who values ethics, both in social contacts as well in relation to 

scientific research.  

What do we offer?: 

 A fulltime, fully funded PhD position of maximum four years (upon successful yearly evaluations). 

 An interesting and diverse job.  

 A correct and beneficial salary (conform the official university scales). Click here for more information about 

our salary scales. 

 The possibility to contribute to a societally very relevant and large-scaled research project on fraud in sports. 

Given the many personal contacts with people in both the academic world and the field of sport, a large 

personal network can be formed or extended. 

 Numerous opportunities for personal growth, illustrated by e.g., conference participation, “doctoral schools” 

courses on transferable skills, personal contacts with organizations in the field of sports and beyond, 

participation in the department’s educational initiatives, and publication opportunities. 

 A social, tolerant, and constructive working environment that offers many and diverse opportunities for 

personal development. 

More information: Prof Tom Vander Beken, tom.vanderbeken@ugent.be 

Interested? Please apply before August 20, 2020, by means of sending an email to tom.vanderbeken@ugent.be, 

including your resume, a motivation letter, a copy of your degree and study results. 

Earliest starting date possible: October 1, 2020 
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