
 

Ben jij op zoek naar een vervolgstap in je carrière waarbij je de spin in ons research web bent? 

Gaat jouw hart sneller kloppen van een combinatie tussen meewerken in de research en het zijn 

van een verbindend leider tussen de cardiologen en het researchteam? Dan bieden wij jou graag 

de kans om hoofd research cardiologie te worden binnen één van de meest succesvolle research 

sites van Nederland. 

Wij zijn op zoek naar een hoofd research cardiologie (24-32 uur per week ) die ons team per direct 

komt versterken. 

Waar kom je te werken?  

Wij zijn een ondernemend Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie en leveren topklinische zorg in 

het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Wij zijn te omschrijven als een dynamische groep, 

die groeit en opleidingsgericht is. Wij zetten ons samen met professionals in voor het leveren van 

zorg, onderzoek, opleiding en innovatie. Wij hebben een eigen researchafdeling cardiologie waarbij 

wij actief participeren in klinisch patiëntgebonden onderzoek. Onze research afdeling bestaat uit vier 

professionals en we werken nauw samen met de cardiologen. Ons huidige hoofd research is een 

promotiekans aangegaan en dit betekent dat wij op zoek gaan naar een nieuw hoofd research.  

Wat houdt je functie in? 

In deze veelzijdige functie als hoofd research kom je aan afwisseling niets tekort! Ons research team 

bestaat uit een aantal gedreven research professionals. Wij begeleiden samen met de cardiologen 

klinisch (geneesmiddelen) onderzoek. Wij hebben een veelzijdige functie en zijn betrokken bij het 

hele traject van klinisch onderzoek van opzet tot afronding. Hierbij wordt van ons gevraagd dat we 

zorgvuldig administreren, goede planningen kunnen maken, prioriteiten stellen, flexibel zijn, 

(poli)klinische patiënten begeleiden, bloed afnemen bij patiënten en studiemedicatie toedienen. Wij 

werken regelmatige diensten op vaste dagen maar als een studie hierom vraagt werken wij indien 

nodig ook in de avonden, nachten en weekenden. De taken van het meewerkende hoofd research 

richten zich met name op het implementeren van studies en onderhouden van relaties met andere 

disciplines waar wij veel mee samenwerken. Daarnaast zorg je ervoor dat studies vlot door de lokale 

toetsingscommissie gaan, zodat er een spoedige start is en draag je zorg voor de coördinatie en 

planning van het vervolg van de studie. Als hoofd research heb je ook taken op het gebied van 

personeelsmanagement en bedrijfsvoering waarbij je samen met de cardiologen 

verantwoordelijkheid bent voor een fijn werkklimaat. 

Wie ben jij? 

 Je hebt een HBO werk en denk niveau;   

 Je beschikt bij voorkeur over een BIG- registratie; 

 Ervaring in de research is een voorwaarde, ervaring in de cardiologische research een pré; 

 Je kunt zelfstandig het proces van het opstarten en uitvoeren van (poli)klinische studies 

begeleiden conform de studieprotocollen; 

 Coördinatie, organisatie en planning zijn jouw kernkwaliteiten;  

 Je communicatie is professioneel en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels; 

 



 

 Je bent accuraat, nauwkeurig en integer omdat jij als geen ander weet dat dit belangrijk is bij 

het doen van onderzoek; 

 Het werken met targets vind je een uitdaging;  

 Je kunt processen bewaken en projecten coördineren van a tot z; 

 Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling; 

 Je bent een hoofd dat bijdraagt aan teamontwikkeling en een fijn werkklimaat. 

Wat bieden wij? 

 Een aanstelling voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging voor 24-32 uur 

per week; 

  Salariëring vindt plaats conform de FWG salaris structuur, cao ziekenhuis en vindt plaats op 

basis van opleiding, kennis en ervaring; 

 Bij aanstelling dien je een VOG te overleggen;  

 Een meeloop dag bestaat tot de mogelijkheid tijdens de sollicitatie procedure 

Meer weten? 

Dat kan altijd! Je kunt contact opnemen met Margret van Kaauwen, manager 

maatschap cardiologie, via 024-3658076 of mailen naar m.v.kaauwen@cwz.nl 

 

Wil je solliciteren?                                                                                                                                                 

Je C.V. en sollicitatiebrief ontvangen wij graag via m.v.kaauwen@cwz.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

mailto:m.v.kaauwen@cwz.nl
mailto:m.v.kaauwen@cwz.nl



