Researchmedewerker cardiologie
Binnen de eenheid Cardiologie bestaat een vacature voor een enthousiaste researchmedewerker.

Uren & Dagen
voor 36 uur per week,
met zo spoedig mogelijke ingang

De functie
Je voert klinisch wetenschappelijk onderzoek uit conform de geldende (inter)nationale wet- en
regelgeving. Je onderhoudt vele interne en externe contacten en hebt een intensieve samenwerking
met de onderzoekers van het genoemde specialisme. Je doet een medebeoordeling van het
onderzoeksprotocol en implementeert, coördineert en borgt de continuïteit van de trials op alle
onderzoekslocaties.
Kwaliteitsbevordering, consultatie en deskundigheidsbevordering zijn een vast onderdeel van je werk.

Onze vraag
- Hbo/universitair werk- en denkniveau.
- Je hebt de opleiding tot researchverpleegkundige gevolgd of bent bereid deze te volgen.
- Je hebt minimaal een aantal jaren werkervaring.
- Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en communicatieve vaardigheid behoren tot je kerncompetenties
- Je bent stressbestendig en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent bereid tot het
mede ontwikkelen en uitdragen van het afdelingsbeleid.
Van onze nieuwe collega's verwachten wij dat zij de visie van het Albert Schweitzer ziekenhuis,
gebaseerd op deskundigheid, warmte, respect en servicegerichtheid in het dagelijks werk,
ondersteunen en in de praktijk brengen.

Ons aanbod
We hebben een enthousiast team en bieden je een goede werksfeer. De functie is ingedeeld in FWG
50. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao-ziekenhuizen.

Informatie
Informatie over deze functie en onze afdeling kun je inwinnen bij Ben van Dam, afdelingshoofd,
telefoonnummer 078-6541323 of met Esther de Jong-Salentijn, coördinator Trials & Research,
telefoonnummer 078-6542345.
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Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount
gekregen voor Outsite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Als je
het wachtwoord niet meer weet, dan kun je dit via Outsite opvragen.
Medewerkers van het ASz dienen hun sollicitatie in via Mijn InSite.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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