Vacature coördinator dataverzameling HELIUS studie
De HELIUS (Healthy Life in an Urban Setting) studie is een grootschalig, longitudinaal gezondheidsonderzoek
onder Amsterdammers met een Ghanese, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse achtergrond,
uitgevoerd door het AMC in samenwerking met de GGD Amsterdam. Het doel van dit onderzoek is om meer
inzicht te krijgen in de patronen, oorzaken en gevolgen van veelvoorkomende ziekten (hart- en vaatziekten,
infectieziekten en mentale problemen) in de multi-etnische populatie in Amsterdam (www.heliusstudie.nl). In
2011-2015 heeft de baseline dataverzameling (middels vragenlijsten en lichamelijk onderzoek) plaatsgevonden
onder 25.000 deelnemers. Vanaf 2019 zullen alle deelnemers opnieuw uitgenodigd worden voor een follow-up
dataverzameling. Voor dit unieke, grootschalige project zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator
dataverzameling. Deze is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van tweede ronde van
dataverzameling van het HELIUS onderzoek.
Taken
Voorbereiding dataverzameling
- Het bedenken en implementeren van strategieën van benaderen van respondenten ten behoeve van een zo
hoog mogelijke respons
- De logistieke uitwerking van de dataverzameling (zoals ICT structuren, metingen, personeel) en het schrijven
van de METC aanvraag en protocollen (SOPs) hiervoor
- Contacten leggen met de verschillende betrokken afdelingen/partijen (zoals CRU, AMR, laboratoria,
communicatie, METC, huisartsen)
- Werving van medewerkers voor verder coördinatie en uitvoering van de dataverzameling (zoals
communicatiemedewerker, verpleegkundigen, onderzoeksassistenten, administratief medewerkers)
Uitvoering dataverzameling
- Werving, training en aansturing van medewerkers betrokken bij de dataverzameling (zoals verpleegkundigen,
administratief medewerkers)
- Verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de dataverzameling, waar nodig bijstellen van de
procedures (SOPs)
- Monitoren van de voortgang van de dataverzameling, indien nodig voostellen doen voor bijsturing
- Contacten onderhouden met de verschillende betrokken afdelingen/partijen
- Waar nodig uitvoerende werkzaamheden verrichten
Wij vragen
Minimaal een afgeronde academische opleiding; zeer goede organisatorische en contactuele vaardigheden;
affiniteit en ervaring met de doelgroepen; affiniteit en ervaring met dataverzameling van
gezondheidsonderzoek; zeer nauwkeurig, stressbestendig, en in staat anderen te enthousiasmeren.
Wij bieden
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar (minimaal 32 uur per week) met de mogelijkheid
tot verlenging. De aanstelling gebeurt via AMC Medical Research. Afhankelijk van opleiding en ervaring
bedraagt het salaris minimaal €2659,- en maximaal € 4216,- bruto (schaal 10) bij een fulltime dienstverband.
Reageren
Wilt u reageren op deze vacature, dan kunt u een sollicitatiebrief en uw CV uiterlijk 15 juli 2018 sturen naar
m.b.snijder@amc.uva.nl en k.stronks@amc.uva.nl.
De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 26 juli 2018.
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