
 

De Fryske Akademy is in multydissiplinêr ynstitút foar de geastes- en sosjale wittenskippen dat him rjochtet op de 

kasus Fryslân. De Akademy bestudearret feroaringsprosessen yn it Frysk, meartaligens, skiednis en regionale identiteit, 

no en doe. As sadanich docht de Fryske Akademy fûneminteel en fernijend ûndersyk mei in streekrjocht maatskiplik 

nut. De Akademy leveret fernijende wittenskiplike prestaasjes en ûntwikkelet digitale ûndersyksynstruminten en 

kolleksjes, dêr’t se de Fryske kasus mei foar it regionale, lanlike en ynternasjonale fuotljocht bringt. Dêrby wurket de 

Akademy gear mei ferskate nasjonale en ynternasjonale ynstituten. De Fryske Akademy is liearre oan de Keninklike 

Nederlânske Akademy fan Wittenskippen (KNAW) te Amsterdam.  

Op it heden ha wy in fakatuere foar in  
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dy’t meiwurkje sil oan it trochûntwikkeljen fan de ûndersyksynfrastruktuer en de tools foar 

taalbrûkers. Wolst mei in lyts team fan kollega’s, mei eksterne partners en mei wittenskiplike 

ûndersikers bouwe oan oplossings dy’t it Frysk en Fryslân fierder op de kaart sette? Liket it dy moai 

om mei aktuele technologyen te wurkjen en bist entûsjast oer open source en citizen science? 

Krijst enerzjy fan dokumintearjen? Dan sitst by ús goed. Wy binne in ûndernimmend ynstitút mei 

in flinke doasis ambysje foar de kommende jierren, wêrby’t ús ûndersyksynfrastruktuer útgroeit ta 

in solide basis dêr’t ûndersikers, frijwilligers, breder publyk en ek kommersjele partners wat oan 

ha. 

 

Wy sykje ien dy’t 

• ôfstudearre is as softwareûntwikkelder (hbû) of relevante ûnderfining hat. Ek studinten dy’t 

meikoarten ôfstudearje wurde fan herten nûge om te sollisitearjen;  

• kennis hat fan xml, xslt, xquery en java; 

• kennis fan de folgjende technologyen is in pree: rng/xsd/schematron, TEI, sql, ee, primefaces, 

bootstrap, docker, linux; 

• fluch nije techniken leare kin; 

• belangstelling hat foar it Frysk. Frysk prate en skriuwe kinne is in foardiel; 

• goede kommunikaasjefeardichheden hat; 

• op resultaat rjochte is; 

• selsstannich likegoed as yn teamferbân wurkje kin. 

 

Wat biede wy? 

In útdaagjende baan foar in softwareûntwikkelder, mei in kâns om wier in bydrage te leverjen 

oan in organisaasje en ûndersyk yn ûntwikkeling. 

In wurkomjouwing dêr’t eltsenien him wolkom en wurdearre yn fielt. In wurkomjouwing dêr’t 

omtinken yn is foar yndividuele kwaliteit en dêr’t ûntwikkelmooglikheden foarop stean. 

De oanstelling is tydlik, foar in skoft fan 14 moannen. Ek in oanstelling fan 0,8 fte (30,4 oeren) is 

mooglik.  

Ofhinklik fan oplieding en wurkûnderfining is it salaris tusken € 2.979 en € 4.093 smoarch de 

moanne (UFO-profyl ICT-ûntwikkelder nivo 4, skaal 9, cao Nederlânske Universiteiten).  

Wy ha in karmodel foar arbeidsbetingsten. 

 

Ynformaasje 

De Fryske Akademy is dwaande mei in yngeande wersjenning fan syn ûndersyksstruktuer, it 

bepalen fan in nije ûndersyksaginda en de bou fan nije ûndersyksfasiliteiten. De ynformaasje op 

de website kin dêrom bytiden net alhiel aktueel wêze. 

Mear ynformaasje oer de funksjeynhâld is te krijen by Eduard Drenth, telefoan 06-20943428 of 

edrenth@fryske-akademy.nl. 

Website: www.fryske-akademy.nl. 

 

Sollisitearje 
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Kinst in motivaasjebrief mei cv oant 15 juny 2022 maile nei Nora Pratley, P&O-adviseur, mailadres: 

wurkje@fryske-akademy.nl 

 

 
 

Akwisysje nei oanlieding fan dizze fakatuere wurdt gjin priis op steld. 
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