
 

 

 

 
 
 
 

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

 

Projectmedewerker klinische studies  
24 uur 

Amsterdam 
 
De projectmedewerker zal diverse taken ten behoeve van de opzet en uitvoering van klinische studies coördineren en 
daaraan ook administratieve ondersteuning bieden. Het is een zelfstandige functie onder leiding van de Clinical Study 
Managers. 
 
Je taken 

• Ondersteunen van de clinical study manager bij alle project gerelateerde werkzaamheden. 

• Plannen van en rapporteren over projectwerkzaamheden. 

• Contactpersoon zijn voor de Nederlandse ziekenhuizen die meewerken aan klinische studies en daarin zelf 
doortastend en tactvol communiceren. 

• Begeleiden van het goedkeuringstraject, met name het verzamelen en administreren van de benodigde 
documentatie voor centrale toetsing en lokale haalbaarheid. 

• Archivering studiegegevens in BOOG database en documentatie in Trial Master File 

• Afstemmen en bewaken van veiligheidsprocedures (SAEs / SUSARs) conform formele spelregels. 

• Afhandelen en bijhouden van correspondentie, documentatie en informatie naar derden (oa op de website) 
behorende bij het project. 

• Algemene BOOG activiteiten en werkgroepen. 
 
Wij vragen 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• ervaring met klinische studies en kennis van medische terminologie 

• ervaring in de oncologie is een pré 

• bekendheid met werken volgens de regels van o.a. Good Clinical Practice 

• goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 

• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• goede beheersing van Word, Outlook, Excel 

• kennis van Acces, of bereid zijn dit te leren 

• de volgende competenties: 
o verantwoordelijkheid 
o nauwkeurigheid 
o resultaatgerichtheid 
o 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 50, met een salaris waarvan de hoogte afhankelijk is van je opleiding en ervaring 
van  € 2.336,- tot maximaal € 3.490,- 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. Tevens 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 faciliterend 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 ‘Vacature’ in het onderwerpveld vermelden. 
Eerste gesprekken worden gepland in de week van 20 t/m 25 januari 2020. 
 
De sluitdatum voor deze vacature is 15 januari 2020, echter ook daarna ben je welkom om te reageren. 
 
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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