
 

 

 

 
 
 
 
BOOG is een onderzoeksgroep die als primaire doel heeft om de behandeling, kwaliteit van leven en de overleving van 
de borstkankerpatiënt te verbeteren. Als Research Manager ben je hierbij een belangrijke schakel: je ondersteunt 
diverse, project gerelateerde zaken en bent contactpersoon voor verschillende partijen. Een uitdagende, 
verantwoordelijke functie waarbij zowel inhoudelijke expertise als communicatieve vaardigheden nodig zijn. 
  
Herken jij je hier in? Wil jij ook bijdragen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek? Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
collega:  
 

 
Research Manager 

24 – 32 uur 
Amsterdam 

 
De Research Manager heeft tot taak klinisch onderzoek te ontwikkelen samen met onderzoekers en dit onderzoek te 
ondersteunen in de ruimste zin van het woord. Acquisitie bij en samenwerking met farmaceutische bedrijven is een 
belangrijk onderdeel van de functie. De Research Manager vult de onderzoekers bij uitstek aan op de organisatorische 
en financiële aspecten tijdens de opzet en uitvoering van klinische studies. De Research Manager coördineert en 
stimuleert de ontwikkeling van trials en bewaakt deze vanaf de uitvoerings- tot en met de evaluatiefase. Accenten 
binnen deze functie zijn pro activiteit en het fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner voor onderzoekers. 
 
Je taken 
• proactief onderhouden van contacten met betrokken professionals, medewerkers van farmaceutische bedrijven 
en andere externen in het BOOG-netwerk 
• opstellen van studiebegrotingen en budgetbewaking van studies 
• fondsen werven door het schrijven van subsidieaanvragen  
• managen en coördineren van alle studieactiviteiten binnen vooraf gestelde tijdstermijnen, waaronder: 
haalbaarheidsonderzoek en budgettering, selecteren van deelnemende centra, opstarten en monitoren van de 
voortgang van centra, primair contactpersoon voor de projectmedewerker(s); je stuurt de dagelijkse 
communicatie en activiteiten rondom de studie aan 
• participeren in selectie en aansturing van dienstverlenende partijen, en effectief volgen van studievoortgang en 
kwaliteit 
• begeleiden van indicatie specifieke werkgroepen en de activiteiten die daaruit voortkomen 
• mee ontwikkelen van studieprotocollen en studie gerelateerde documentatie en procedures 
• implementeren van de wet- en andere regelgeving in trialprocedures 
• bevorderen van trialparticipatie 
• meedenken bij het ontwikkelen van strategisch beleid en visie van de BOOG 
• uitdragen en bewaken van strategisch beleid en visie van de BOOG 
 
Wij vragen 
• academisch werk- en denkniveau in (bio)medische richting 
• actuele kennis van klinisch wetenschappelijk onderzoek waaronder GCP, regelgeving en klinische 
onderzoeksprocessen 
• minimaal 5 jaar ervaring in het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek; ervaring in oncologie is een pré 
• aantoonbaar bedrijfskundig en financieel inzicht 
• ervaring met aanvragen en verantwoorden van subsidies 
• ruime ervaring met projectmatig werken 
• sterke affiniteit met de doelstelling van BOOG 
• goede interpersoonlijke- en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling 
• flexibel en resultaatgericht  



 

 

 

• bereid tot het werken met flexibele werktijden (beperkt aantal avondvergaderingen) 
• competenties: initiatiefrijk, verantwoordelijkheid, doortastendheid, resultaatgerichtheid, samenwerken  
 
Wij bieden 
• werk in een faciliterende, professionele organisatie 
• een plek in een hecht team van acht medewerkers 
• mogelijkheden om eigen initiatieven vorm te geven 
• een aanstelling bij Integraal Kankercentrum Nederland met detachering aan het BOOG Study Center, binnen de 
Cao Ziekenhuizen 
• een jaarcontract met intentie tot verlenging 
• primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen 
• de functie is ingedeeld in FWG 60, met een salaris waarvan de hoogte afhankelijk is van je opleiding en ervaring 
van € 3.225,- tot maximaal € 4.682,- op basis van een 36-urige werkweek, exclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 
 
Over BOOG 
De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt al het klinisch 
onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren met het 
primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving van de borstkankerpatiënt te verbeteren. De wijze 
waarop de BOOG dit gestalte geeft, is het opzetten en uitvoeren van breed gedragen (inter)nationale klinische studies 
waarbij ook gebruik gemaakt wordt van translationeel onderzoek. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van 
patiëntenorganisaties. De BOOG werkt daarbij aan de verbetering van de infrastructuur voor onderzoek in de 
samenwerkende ziekenhuizen met als doel zoveel mogelijk patiënten te laten participeren. 
In dit samenwerkingsverband nemen alle ziekenhuizen en academische centra in Nederland met de daaraan 
verbonden onderzoekers deel. Daarnaast maken farmaceutische bedrijven, (inter)nationale onderzoeksgroepen en 
patiëntenorganisaties deel uit van het BOOG-netwerk. 
 
Het BOOG Study Center is het faciliterende bureau van de BOOG en fungeert als centraal aanspreekpunt en 
ondersteunt bij het opzetten, coördineren en uniformeren van de BOOG-trials. 
 
Solliciteren 
Je sollicitatie (motivatiebrief + cv) kun je insturen naar secretariaat@boogstudycenter.nl. Stuur deze documenten 
s.v.p. in pdf-formaat, met je naam in de titels van de documenten en vermelding van ‘Vacature’ in het onderwerpveld. 
 
Voor vragen of aanvullende informatie mag gemaild worden naar dr. A. Elise van Leeuwen-Stok, directeur, via 
e.vanleeuwen@boogstudycenter.nl. 
 
Prescreening op social media kan onderdeel zijn van deze procedure. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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