Research Verpleegkundige/Research Coördinator cardiologie Beatrixziekenhuis Gorinchem
16 uur per week

Wij zoeken:
Wij vragen een enthousiaste verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau en ruime cardiologische
ervaring. Onze voorkeur gaat uit naar een collega met ervaring als researchverpleegkundige op een
researchafdeling die in het bezit is van een Good Clinical Practice-certificaat of bereid tot het behalen
hiervan. Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Ook beschik je over pc- vaardigheid en
ben je bij voorkeur bekend met electronic case report forms (eCRF’s).

Hoe ziet je dag eruit?
Samen met de cardioloog zorg je voor het coördineren en uitvoeren van poliklinische studies van de
WCN. Tijdens de studies begeleid je de patiënten en ben je het aanspreekpunt voor de patiënt. Je
enthousiasme en sociale vaardigheden dragen bij aan de positieve ervaring van de patiënten tijdens
hun studiedeelname.
Je werkt zelfstandig en verzorgt de registratie, verwerking en administratie van de
onderzoeksgegevens. Je werkt samen met het laboratorium, apotheek en de functie-afdeling. Naast
de bestaande studies help je met het opzetten van nieuwe studies. Ten behoeve van de studies
onderhoud je actief interne en externe contacten met participerende disciplines en collega’s in het
land.
Wie zijn wij:
Het Beatrixziekenhuis is een kleinschalig ziekenhuis met een jonge vakgroep die bestaat uit 6
cardiologen. Door de kleinschaligheid zijn er korte lijnen en is er makkelijk overleg. Projecten zijn
daarom ook snel realiseerbaar. Er zullen maar enkele studies tegelijkertijd lopen zodat er een betere
focus op de lopende studies is. Het ziekenhuis is centraal gelegen en ligt op enkele minuten van de
snelweg.

Wat bieden wij:
- Een tijdelijk dienstverband via Rivas dan wel een ZZP constructie voor 12 maanden en bij
wederzijdse tevredenheid voor onbepaalde tijd.
- Inschaling volgens de CAO: schaal 50
- Eindejaarsuitkering van 8.33%, vakantiegeld en pensioen opbouw bij Zorg en Welzijn
- Mogelijkheden tot het volgen van HBO opleiding tot researchcoördinator
- Tijd en ruimte voor congressen en symposia

Contact gegevens:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Julio van de Swaluw, cardioloog 0183-644507
Reactie kunt u sturen naar j.van.de.swaluw@rivas.nl

