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De WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) is een netwerk van meer dan 50 nietacademische maatschappen cardiologie in Nederland, actief in klinisch (geneesmiddelen)onderzoek
(gesponsord als ook investigator-initiated). De WCN is een vereniging; zij behartigt de belangen van
haar leden en levert ondersteuning aan leden en sponsoren ter bevordering van de kwaliteit van
onderzoek. Zij faciliteert het uitvoeren van onderzoek door een breed pakket aan service en scholing.
Het WCN bestuur bestaat uit 4-5 cardiologen. Op het WCN kantoor in Utrecht werkt een klein hecht
team. Het kantoor is professioneel en service gericht naar de leden en de sponsoren, waarbij de
vertaalslag van de formele processen en wet- en regelgeving naar de klinische praktijk centraal staat.
WCN staat voor kwaliteit en het behalen van de targets in klinisch cardiovasculair onderzoek met als
doel de richtlijnen steeds weer aan te scherpen.
WCN zoekt per direct een Studie Manager. U bent de verbindende factor tussen de WCN leden
(cardiologen en research teams) en de CRO’s en sponsoren van de farmaceutische studies waarin de
WCN participeert. Vanaf het eerste moment dat een nieuwe cardiovasculaire klinische trial voor
Nederland in beeld komt, tot aan de afronding, bent u betrokken. U werkt nauw samen met de rest van
het team en rapporteert rechtstreeks aan de managing director.
Uw takenpakket omvat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectmatig begeleiden van de lopende studies
Communicatie met sites en farma/ CRO
Signaleren van knelpunten en formuleren en sturen van oplossingen
Beheer van de WCN SOPs
Bijhouden van de studie metrics en milestones in de WCN database en website
Studie gerelateerde WCN commissies van input voorzien en begeleiden
Contactpersoon bestuurslid WCN met studie portfolio en WCN studie directeuren
Mede organiseren van het jaarlijks WCN-congres

Uw profiel is:
•
•
•
•
•
•

Een zelfstandig werkende teamspeler
Projectmatig werkend, met oog voor de cultuur van onze vereniging
Een gesprekspartner voor farma, CRO, cardioloog en research professional
Laagdrempelig in de communicatie
Gericht op resultaat en op kwaliteit verbetering
Academisch profiel met ervaring in dit veld

De vacature is in eerste instantie een jaarcontract, startend op zo kort mogelijke termijn. WCN volgt
de functieschalen cao Ziekenhuizen. Het aantal uren is 28-32, standplaats Utrecht.
U kunt contact opnemen met Astrid Schut, managing director WCN (06-25033766 of
a.schut@wcnnet.nl). Reacties graag voor 22 januari 2018.
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