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Locatie VUmc

Trial-arts Cardiologie (36 uur)
cardiologie

Kom jij ons team versterken?

Wat ga je doen
Als trial-arts ben je betrokken bij grootschalige, wereldwijde studies waarin onze afdeling
participeert. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
- het ondersteunen bij implementatie van nieuwe studies
- organiseren van logistiek en administratie;
- screenen en includeren van patiënten;
- patiënten terugzien tijdens controle-bezoeken;
directe ondersteuning bieden aan de cardiologen en arts-onderzoekers bij het uitvoeren
van metingen en registraties tijdens diverse (interventie)procedures.

De functie van trial-arts is een voltijdbaan voor de duur van een jaar. Bij gebleken
geschiktheid bestaat de mogelijkheid om te starten met een promotietraject of opleiding.

Wat we van je verwachten
- Afgeronde master geneeskunde;
- GCP accreditatie strekt tot aanbeveling;
- Uitstekend Engels in taal en geschrift.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige en zeer gemotiveerde
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kandidaat. Jij levert een bijdrage aan het implementeren en uitvoeren van
contractresearch en wetenschappelijk onderzoek. Je beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden, kan goed organiseren en hebt afﬁniteit met (geavanceerde)
computersystemen en software.

Waar ga je werken
De afdeling Cardiologie van locatie VUmc heeft een goede reputatie op het gebied van
hoog-complexe coronaire interventies en electrofysiologie. Ook zijn wij toonaangevend op
het gebied van geavanceerde beeldvormende technologieën, in het bijzonder cardiale MRI
en PET-CT. Er bestaan samenwerkingsverbanden met diverse gerenommeerde nationale en
internationale onderzoeksgroepen. Momenteel werken er 15 promovendi aan diverse
wetenschappelijke vraagstellingen en onderzoeksprojecten.

De trial-unit van de afdeling Cardiologie is verantwoordelijk voor de uitvoer van
contractresearch en is daarnaast ondersteunend aan de diverse wetenschappelijke
onderzoeksprojecten. Als trial-arts kom je te werken in een multidisciplinair team samen
met 4-6 research-verpleegkundigen. Tijdens de diverse werkzaamheden zal je veelal direct
contact hebben met staﬂeden en promovendi.

Wat we je bieden
Salarisschaal 10: 2750 tot 4361 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van
opleiding en ervaring).
Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8%
vakantietoeslag. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze
website.

Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van.

Laten we kennismaken
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Dr. M.J.W. Götte, imaging-cardioloog, via
telefoonnummer: 020-444 0123.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anne Drost, corporate
recruiter, via telefoonnummer: 020-444 5635.
Je kan in ieder geval tot en met 10 februari 2019 solliciteren via de volgende link:
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https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/trial-arts-cardiologie/
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