
Onderzoeksbureau SEOR is op zoek naar 
 

een kwantitatieve junior onderzoeker 
(minimaal 32 uur per week) 

 
SEOR is een sociaal-economisch onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en 
opereert als onafhankelijke BV onder de EUR Holding. SEOR voert onderzoek uit voor opdrachtgevers als 
gemeenten, provincies, branches, ministeries en internationale organisaties. Het onderzoeksterrein van 
SEOR omvat onderwerpen als arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, marktwerking en regulering, innovatie 
en ondernemerschap. SEOR wil met toegepast en wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan 
de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Ons team bestaat uit 12-15 sterk uiteenlopende 
persoonlijkheden, van senioren met bergen aan kennis en kunde tot stagiairs die met hun frisse blik onze 
organisatie vernieuwen. Bij SEOR is sprake van een informele werksfeer. 
 
SEOR is gevestigd in de dynamische werkomgeving in de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 
te Rotterdam. 
 
Activiteiten 
Wij zijn op zoek naar een junior onderzoeker met een economische achtergrond die goed uit de voeten 
kan met databestanden en kwantitatieve methoden en technieken. Je zult ingezet worden op alle 
aspecten van het onderzoek, zoals deskresearch, literatuuronderzoek, vragenlijsten opstellen, interviews, 
analyses en rapportage. Activiteiten als het koppelen en analyseren van databestanden, het uitvoeren 
van kwantitatieve, statistische analyses en modelbouw maken onderdeel uit van je werkpakket. 
Daarnaast vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan acquisitie en offertes, en het onderhouden van 
externe contacten. 
 
Profiel 

• Recent een relevante academische opleiding afgerond, zoals algemene economie, econometrie, 
beleidseconomie of innovation sciences. 

• Aantoonbare belangstelling voor een of meerdere van de expertiseterreinen van SEOR. 

• Goede analytische, kwantitatieve vaardigheden. 

• Behendig met een of meerdere statistische pakketten zoals SPSS, STATA, eViews. 

• Goed in staat om zowel binnen een team als zelfstandig te werken. 

• Open en flexibele houding bij externe contacten. 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Vlotte pen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor de duur van 12 maanden. SEOR biedt een plezierige, 
leergierige werksfeer en goede, competitieve arbeidsvoorwaarden. Je ontvangt veel vakantiedagen en 
een vakantietoelage van 8% van je bruto jaarsalaris. 
 
Interesse? 
Als je interesse hebt, neem dan contact op met Yvonne Prince, wetenschappelijk directeur van SEOR, via 
06 4052 7014 of prince@seor.eur.nl. Mail je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief plus CV uiterlijk 
9 oktober 2019 aan het secretariaat van SEOR via seor-secr@seor.eur.nl. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met je op! 
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