
 

Wij zijn het Erasmus MC. Geworteld in Rotterdam, wereldstad en thuishaven. Het meest vooruitstrevende universitair medisch centrum 
van Nederland, vernieuwend en trendsettend. Elke dag werken medewerkers, vrijwilligers en studenten met toewijding en passie aan alles 
waar het Erasmus MC voor staat. Wij werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute 
zorgbehoeften. Aan onderscheidend toponderwijs dat getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheids-
vraagstukken van morgen. En wij werken aan internati¬onaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen 
helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen.

Researchverpleegkundige
Functie inhoud 
Voor het Botcentrum van de afdeling Inwendige Geneeskunde, sectie Endocrinologie, zijn wij op zoek naar een researchverpleegkundige. 
Het Botcentrum beschikt over een DXA-laborant en een eigen DXA-scanner op de polikliniek voor het verrichten van diagnostiek naar de 
botmineraaldichtheid en botkwaliteit.

Als researchverpleegkundige word je ingewerkt in het zelfstandig verrichten, beoordelen en rapporteren van DXA-scans. Daarnaast verricht 
je onderzoeksactiviteiten met betrekking tot klinische trials en retrospectieve onderzoeken en multidisciplinair overleg coördineren. Het 
zorgpad ”Osteoporose screening na fractuur” behoort tevens tot jouw aandachtsgebied.

Werkomgeving 
Het Botcentrum is een door de NFU erkend expertisecentrum voor zeldzame botaandoeningen. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen 
verschillende specialismen waaronder de afdeling Inwendige Geneeskunde, Orthopedie, Radiologie, Reumatologie, Traumatologie, Klini-
sche Genetica, Pathologie en Revalidatie. Deze afdelingen werken structureel samen aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en patiën-
tenzorg. Het Botcentrum heeft een eigen gespecialiseerde verpleegkundige die als zorgpad-coördinator toeziet op een intensieve samen-
werking met andere specialisten om een optimale patiëntenzorg en patiëntveiligheid te waarborgen.

Profiel 
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	diploma	Verpleegkunde	niveau	5	en	bent	BIG	geregistreerd.
•	 Je	hebt	de	opleiding	Researchverpleegkundige	voltooid	of	bijna	afgerond.
•	 Je	beschikt	over	zeer	goede	organisatorische	vaardigheden	en	kunt	goed	zelfstandig	werken.
•	 Je	bent	sociaal	en	communicatief	vaardig	met	zowel	patiënten	als	collega’s.
•	 Je	beschikt	over	goede	computervaardigheden	(onder	andere	Excel	en	Access).
•	 Je	beschikt	over	een	goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal,	zowel	mondeling	als	schriftelijk.	Een	goede	beheersing	van	
 Engels is een pre.
•	 Klinische	ervaring	binnen	de	Inwendige	Geneeskunde	en/of	wetenschappelijk	onderzoek	strekt	tot	aanbeveling.
•	 Je	bent	bereid	om	aanvullende	trainingen	te	volgen.

Wat bieden wij 

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van 
zorg, onderwijs en onderzoek. 
•	 Je	ontvangt	een	contract	voor	onbepaalde	tijd.
•	 Een	bruto	maandsalaris	van	maximaal	€	3.712,-	(schaal	8)	bij	een	volledige	werkweek	van	36	uur.
•	 Samen	bespreken	we	jouw	inzetbaarheid	op	de	afdeling.	Een	goede	werk-privébalans	vinden	we	belangrijk.
•	 Uitstekende	secundaire	voorwaarden,	zoals	een	eindejaarsuitkering	die	al	in	november	uitgekeerd	wordt	en	een	persoonlijk	
 reiskostenbudget.
•	 Een	pensioenverzekering	bij	het	ABP.	Wij	nemen	circa	2/3	van	de	maandelijkse	bijdrage	voor	onze	rekening.
•	 Bijzondere	voordelen,	zoals	een	fysiotherapeut	en	een	fietsenmaker	van	de	zaak.	En	er	is	ook	een	sportclub	waar	je	na	werktijd	aan	je		
 conditie kunt werken.

Solliciteren 
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/43501/researchverpleegkundige-44.16.20.td/solliciteren


