Researchverpleegkundige
Cardiologie
Locatie:
West
Afdeling:
Cardiologie
Functiegroep:
Opleiding en onderzoek
Aantal uur:
24 uur per week

Functiebeschrijving
In verband met extra werkzaamheden op de researchafdeling Cardiologie en wegens het
verlof van één van de collega’s, zoeken wij per direct voor de periode van één jaar een
enthousiaste researchverpleegkundige.
Als researchverpleegkundige ga je aan de slag met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
binnen de afdeling Cardiologie. Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de voorbereiding,
coördinatie en verrichting van de organisatie en uitvoering van klinisch- wetenschappelijk
onderzoek volgens de richtlijnen ICH-GCP.
Je informeert en volgt hierbij de (poli-) klinische patiënten. Daarnaast onderhoud je diverse
interne en externe contacten met personen en organisaties die betrokken zijn bij de onderzoeken
die je begeleidt. Het is een dynamische baan waar eigen input en creativiteit in nodig is. Je bent
een spilfiguur in de onderzoeken en draagt zo bij aan hoogstaande kwaliteit van de
onderzoeksgegevens. Tevens ben je bereid om bij te dragen aan de professionalisering en
verhoging van de kwaliteit van de researchafdeling.
Jouw diensten zullen overdag plaatsvinden op doordeweekse dagen van maandag tot en met
vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur. Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren
(research)verpleegkundige met affiniteit voor de cardiologie.

Werkomgeving
De afdeling is onderdeel van het Hartcentrum en vervult een centrale rol bij de uitvoering van
medisch wetenschappelijk onderzoek naar (nieuwe) geneesmiddelen of behandelmogelijkheden.
Je zult samenwerken in een kwaliteitsgericht en open team van vakspecialisten binnen de
researchafdeling Cardiologie West. Het researchteam bestaat uit een tweetal research
professionals die jou, samen met de cardiologen, begeleiden met het klinisch (geneesmiddelen)
onderzoek. Het werk omvat het hele klinisch onderzoek, van opzet tot afronding. Administratieve
zaken, planning van projecten en patienten contacten in de kliniek en op de polikliniek behoren
ook tot de taken.
Er worden ongeveer 10 onderzoeksprojecten uitgevoerd. Deze projecten zijn zowel geïnitieerd
door de farmaceutische of device industrie als door cardiologen van OLVG en andere

ziekenhuizen. Het betreft projecten op het gebied van nagenoeg alle cardiologische ziektebeelden,
zoals boezemfibrilleren, hartfalen en acute coronaire syndromen.
We kennen twee hoofdlocaties, te weten Oost aan het Oosterpark en West aan de Jan
Tooropstraat. Jouw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaatsvinden op locatie West.
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Voor deze functie vragen wij een opleiding tot verpleegkundige A of HBO-V;
je werkt volgens regels ICH-GCP en andere relevante wetgeving en bent in het bezit van een
GCP certificaat. Indien je dit certificaat nog niet hebt, ben je bereid hier de e-learning voor te
volgen;
hiernaast heb je aantoonbare kennis, werkervaring en affiniteit binnen het vakgebied cardiologie
(bijvoorbeeld een CCU-/ IC-aantekening);
research ervaring is een pré;
je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en je bent vaardig met Word en
Excel;
analytisch denken, verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgericht zijn behoren tot je
eigenschappen;
je blijft effectief presteren onder druk, zowel zelfstandig als in teamverband;
je communiceert op alle niveaus helder en effectief;
het kunnen stellen van prioriteiten en nauwkeurig werken is voor jou vanzelfsprekend.

Wij bieden
Werken bij OLVG betekent werken in een werkomgeving waar jij jouw talent optimaal kunt
ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of indirect – onze patiënten de best mogelijke
zorg te bieden.
Het betreft een boeiende en uitdagende tijdelijke functie voor de duur van één jaar. Bij gebleken
geschiktheid en vacatureruimte volgt mogelijk een verlenging van het contract. We bieden ruimte
voor persoonlijke creativiteit op een zeer dynamische afdeling die een belangrijke bijdrage levert
aan de ontwikkeling van de Cardiologie. Arbeidsvoorwaarden en honorering zijn conform de
CAO Ziekenhuizen. De functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, ingeschaald in FWG
50. Bij een CCU-/ IC-aantekening zal een inschaling in FWG 55 plaatsvinden.
Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskostenregeling conform de CAO
Ziekenhuizen, een eindejaarsuitkering van ruim 8%, een persoonlijk levensfasebudget en
vakantiegeld van ruim 8% hebben wij je ook interessante extra’s te bieden: kortingen op
verzekeringen, korting bij diverse lokale ondernemers en nog veel meer. Wil je een van jouw
arbeidsvoorwaarden inruilen voor een arbeidsvoorwaarde die beter past bij jouw eigen situatie?
Dat kun je regelen via het OLVG Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de functie en/of de afdeling contact op met Astrid van der
Spoel of Annette Bos (researchverpleegkundigen) via telefoonnummer 020-5108143 of met
Anne-Marie van Ingen (teamleider) via telefoonnummer: 020-5108100 of via e-mail:
A.M.V.vanIngen@olvg.nl.

Solliciteren

Heb je interesse? We ontvangen jouw sollicitatie graag vóór 20 maart 2019 via email
cardiologie.trials@olvg.nl t.a.v. Astrid van der Spoel en/of Annette Bos

