(RESEARCH) VERPLEEGKUNDIGE

Voor de maatschap cardiologie zoeken wij per direct een ervaren (research) verpleegkundige, voor 24 tot 36 uur
per week. Het dienstverband is in beginsel voor bepaalde tijd (6 tot 12 maanden). Een verlenging van het
dienstverband voor bepaalde tijd behoort hierna tot de mogelijkheden.

Bedrijfsinformatie
De maatschap cardiologie is actief in het participeren in klinisch patiëntgebonden onderzoek. In het team van
research professionals is voor een wetenschappelijk wereldwijd project per direct de functie van (research)
verpleegkundige vacant.

Functieomschrijving
Het research team bestaat uit een aantal research professionals. Zij begeleiden samen met de cardiologen het
klinisch (geneesmiddelen) onderzoek. Het werk omvat het gehele traject van klinisch onderzoek, van opzet tot
afronding. Administratieve zaken, planning van projecten en patiënten contacten in de kliniek en op de polikliniek
behoren ook tot de taken. Alles binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

Op onze afdeling is er een infuus studie gestart. Deze studie zal je in de rol als (research) verpleegkundige
begeleiden. Het werk omvat het toedienen van de IV studie medicatie of placebo en het observeren van de patiënten
tijdens deze toediening. Daarnaast zullen er volgens het protocol van de studie een aantal verpleegtechnische
verrichtingen gedaan worden waaronder bloedprikken. Hierbij heb je een intensief contact met je eigen groep studie
patiënten die je een aantal weken achter elkaar terug ziet.

Functie-eisen
De voorkeur gaat uit naar een ervaren (research) verpleegkundige die per direct beschikbaar is. Het zou wenselijk
zijn als er affiniteit is met de cardiologie of ervaring in een van beide velden.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling vindt plaats in dienst van de maatschap cardiologie. De maatschap volgt de salarisschalen van de Cao
Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het maximaal te bereiken salaris bedraagt €
3.490,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 50).

Contactinfo
Meer informatie bij: Mariska Scholten, research cardiologie, via e-mail: m.scholten@cwz.nl of telefonisch via (024)
365 87 89 of bij Margret van Kaauwen, manager maatschap cardiologie, via e-mail: m.v.kaauwen@cwz.nl of
telefonisch (024) 365 80 76.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 24 juni a.s.

