
Vacature  
• RESEARCHVERPLEEGKUNDIGE/CLINICAL RESEARCH COORDINATOR 

(CRC) 
 
 
 
 

Altijd al een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek en daarmee ook 
aan de ontwikkeling van medicijnen, behandelingen of vaccinaties? 
Ben je betrokken, analytisch, heb je een hoge mate van nauwkeurigheid en een 
zelfstandige, systematische werkhouding? Dan zoeken wij jou! 

 

Penthecilia is met spoed op zoek naar een researchverpleegkundige/CRC  
die (flexibel) kan en wil werken. 

 

Begin functie 1 augustus 2021 

Opleiding Hbo 

Aanstelling  Vanaf 24 uur/week 

Dienstverband Voorlopig 1,5 jaar 
Reageren  Tot 1 september 2021 

 
Wat ga je doen? 

● Als researchverpleegkundige/clinical research coördinator (CRC) ga je aan de slag met het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek 

● Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie, organisatie en uitvoering van klinisch- 
wetenschappelijk onderzoek volgens de richtlijnen ICH-GCP en overige wetgeving 

● Je werkt op flexibele werkplekken door heel Nederland. De opdrachten worden meestal uitgevoerd in een 
ziekenhuis, maar ook telewerken en thuisvisites behoren tot de mogelijkheden 

● Je onderhoudt zelfstandig de zorgregistraties 
● Je hebt direct contact met arts-onderzoekers en opdrachtgevers 
● Je werkt zelfstandig maar ook in teamverband, afhankelijk van de opdracht 
● Ook de rol van monitor is mogelijk een onderdeel van de werkzaamheden 

 
Jij bent: 
● Enthousiast en in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren  
● In het bezit van een GCP certificaat. Indien je dit certificaat nog niet hebt, ben je bereid hier een e-learning 

voor te volgen, immers je werkt volgens de regels ICH-GCP en andere relevante wetgeving 
● Flexibel inzetbaar (in overleg) 
● Vaardig met Word en Excel, affiniteit met databases is een pré 
● Nauwkeurig, geordend werken is voor jou vanzelfsprekend  
● In staat helder en effectief te communiceren 

 
Jij hebt: 

● Ervaring in klinisch onderzoek en/of datamanagement 
● De opleiding tot researchverpleegkundige /CRC gevolgd of bent bereid deze alsnog te volgen 
● Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
Wij bieden: 
● Dienstverband voor de periode van 1,5 jaar met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd  
● Vakantiegeld 8% 
● Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar wordt berekend conform de CAO ziekenhuizen 

● Reiskostenregeling conform markt 



● Mogelijkheid om te werken aan jouw eigen ontwikkeling. Wij staan open voor initiatieven die jouw 
ontwikkeling en die van Penthecilia ondersteunen 

● Beschikking over eigen laptop en telefoon 
● In overleg is auto (of fiets) van de zaak mogelijk 

 
Wie zijn wij? 
Penthecilia is een uniek en gevestigd bedrijf in het ondersteunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
We bestaan inmiddels meer dan 20 jaar. De afgelopen jaren hebben we een zeer goede naam opgebouwd bij 
opdrachtgevers voor onderzoek en organisaties die zich bezighouden met data registraties. Data validiteit en 
wetenschappelijk integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Door jouw deskundigheid en inzet kunnen we een hoge 
kwaliteit van data garanderen en leveren we direct een bijdrage aan een betere gezondheidszorg voor iedereen. We 
hebben een klein maar enthousiast, gezellig en gedreven team.  
Wil je meer informatie over Penthecilia, kijk dan op onze website www.penthecilia.nl 
 
Reageren 
Heb je belangstelling voor deze baan of wil je meer informatie? Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk jouw 
sollicitatie en motivatie, inclusief CV. Stuur een email naar Cecilia Huisman, info@penthecilia.nl  
Je kunt ons ook bereiken via: 06-51396305 
 
We zien je reactie met enthousiasme tegemoet! 

 

https://www.penthecilia.nl/
mailto:info@penthecilia.nl

