Projectmanager Onderzoek Gynaecologie
Zorg jij voor nóg meer wetenschappelijke output voor de vakgroep Gynaecologie van MMC?
Vacature details




Locatie Veldhoven-Eindhoven
Aantal uren 28 - 32
Categorie Staf en Management

Als projectmanager onderzoek Gynaecologie zorg je voor een goed wetenschappelijk klimaat
in de vakgroep Gynaecologie. Je coördineert verschillende onderzoekslijnen, begeleidt
onderzoekers en promovendi, bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken en de procedures.
Uiteraard doe je dit in nauw contact met de medisch specialisten, arts-assistenten en
onderzoekers.
Je werkzaamheden als Projectmanager Onderzoek Gynaecologie










Je begeleidt onderzoekers bij methodologische en statistische vragen en ondersteunt
ze bij het schrijven van wetenschappelijke publicaties.
Je schrijft onderzoeksvoorstellen en coördineert de indiening van
onderzoeksvoorstellen, zoekt samenwerking met onderzoeksinstellingen en andere
partijen en organiseert de lokale uitvoerbaarheid.
Je initieert aanvragen voor financiering van onderzoek en genereert, gestructureerd,
PR rondom wetenschappelijke output.
Je ondersteunt bij de ontwikkeling van onderzoekslijnen en zorgt voor structuur in
bestaande onderzoekslijnen, trials en andere wetenschappelijke activiteiten.
Je ontwikkelt en implementeert een rapportage- en monitoringsysteem voor
wetenschappelijk onderzoek.
Je ondersteunt gynaecologen in de begeleiding, coaching en beoordeling van
promovendi, masterstudenten, postdoc junior onderzoekers en semi-artsen bij de
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
Je ontwikkelt, implementeert en coördineert samen met MMC Academie een
scholingsprogramma op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Je toekomstige werkomgeving en collega’s
De vakgroep Gynaecologie heeft als teamwaarden ‘Sprankelend ambitieus’, ‘Openheid en
waardering’ en ‘Eigenheid en creativiteit. Momenteel werken 17 gynaecologen, 14 arts-

assistenten, 10 promovendi en een postdoc onderzoeker senior samen aan het opzetten en
uitvoeren van klinische onderzoeken voor diverse onderzoeksgebieden. Veel onderzoek
hebben we zelf geïnitieerd, daarnaast werken we ook samen met andere klinieken en nemen
we veelvuldig deel aan uiteenlopende trials. Het professionaliseren van het wetenschappelijk
onderzoek wordt steeds belangrijker in de vakgroep, zeker gezien de ambitie om
toonaangevend in wetenschap én innovatie te zijn.
Lees hier meer over de vakgroep Gynaecologie/Verloskunde.
MSB de Medici
De vakgroep Gynaecologie is onderdeel van MSB de Medici. Dit is een maatschap die per 1
januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch specialisten die in MMC werken,
zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit circa 140 leden. MSB de Medici biedt
kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. De
maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en
ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het
ziekenhuis.
Deze functie past bij je als








Je beschikt over een relevante academische opleiding zoals in de (bio)medische of
gezondheidswetenschappen.
Je beschikt over ruime kennis van methodologie, statistiek en epidemiologie.
Je gepromoveerd bent of een promotietraject aan het afronden bent.
Je op de hoogte bent van wetgeving op het gebied van medisch wetenschappelijk
onderzoek.
Je de Engelse taal goed beheerst in zowel woord als geschrift.
Je goed kunt communiceren en samenwerken op verschillende niveaus én daarnaast
organisatiesensitief bent.
Je zelfstandig, daadkrachtig en initiatiefrijk bent.

Waarom kies je voor MMC?










Wij zijn een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch
specialisten, leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We werken steeds meer vanuit waarde gedreven zorg (Value Based Healthcare),
waarbij samenwerking tussen verschillende afdelingen (maar ook verschillende
zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden
wij het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en
faciliteren dit.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Inschaling in FWG 65.
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en
wetenschap binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

“Hevige en pijnlijke menstruaties zijn niet meer van deze tijd. Wij maken dat waar door
onderzoek en innovatie.”
Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk, in ieder geval vóór 24 september a.s., via onderstaande sollicitatiebutton.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met de gynaecologen
prof. dr. M.Y. Bongers of dr. P.M.A.J. Geomini via telefoonnummer (040) 888 8385.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het
beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar
jezelf mailen via onderstaand e-mailicoon.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 2 oktober.
Solliciteren

