
 

VACATURE: Office manager BOOG Study Center 
 
Locatie: IJsbaanpad Amsterdam  
 
 
Kun jij zelfstandig en secuur werken en weet je van aanpakken?  
Heb je administratieve werkervaring en beheers je Microsoft Office als geen ander?  
Heb jij daarnaast je zaakjes altijd tiptop in orde?  
Dan is de functie van Office Manager bij BOOG iets voor jou!   
 
Korte omschrijving van de functie 
Je bent verantwoordelijk voor organisatorische en secretariële zaken van het BOOG Study Center. Je 
ondersteunt de directeur en het team van BOOG medewerkers (7) bij de uitvoering van de door hen te 
verrichten werkzaamheden. Je functioneert als een ‘spin in het web’ bij diverse, soms complexe, taken, 
waarbij je de tijdslijnen in de gaten houdt.  
 
Wat ga je doen? 

• Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post, fax); 

• Bieden van facilitaire ondersteuning; 

• Fungeren als aanspreekpunt, zowel intern als extern; 

• Beheren van de agenda; 

• Directeur ondersteunen bij bestuursactiviteiten; 

• Plannen en ondersteunen van studiebijeenkomsten en symposium; 

• Agenderen, voorbereiden en verslaglegging van team besprekingen;  

• Verzamelen en verwerken BOOG studie informatie voor nieuwsbrieven en plenaire vergaderingen; 

• Actualiseren van de website van BOOG Study Center  

• Relatiebeheer in complexe database up to date houden; 

• Beheren van het archief en contracten; 

• Ondersteunen financiële administratie. 
 

 
Wie ben je? 

• Je beschikt over een opleiding in een secretariële of administratieve richting; 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

• Je bent handig met computers en hebt uitstekende kennis van Microsoft Office 365, Sharepoint en 
bij voorkeur ook Acces; 

• Je bent representatief en communicatief vaardig; 

• Je bent goed vaardig in de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift); 

• Je werkt samen maar ook zelfstandig en draagt je eigen verantwoordelijkheid; 

• Je houdt goed overzicht in een hectische omgeving, bewaakt processen en weet de juiste 
prioriteiten te stellen; 

• Je werkt nauwkeurig, accuraat, bent ondernemend en initiatiefvol; 

• Je bent discreet en kunt integer omgaan met vertrouwelijke informatie en stukken. 
 
Waar kom je te werken? 
Het BOOG Study Center is een nationale instelling op het gebied van ondersteuning van klinisch 
borstkankeronderzoek. 
 
De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) stelt zich ten doel al het klinisch onderzoek in Nederland 
betreffende borstkanker te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren met het primaire doel de 
behandeling, kwaliteit van leven en de overleving van de borstkankerpatiënt te verbeteren. Door middel 
van het opzetten en uitvoeren van breed gedragen (inter)nationale klinische studies geeft de BOOG hier 
gestalte aan. 
 
  

 
 



 
 
 
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. Het BOOG Study Center  
team bestaat uit heel diverse, deskundige en betrokken personen en is op zoek naar een nieuwe collega 
die in dit team wil meewerken. 
 
Wat kunnen wij je bieden? 
Wij zoeken per direct een Office Manager.  
Een dienstverband van 24-28 uur per week, eerst tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Samenwerken in een klein team van enthousiaste, gedreven collega’s; 

• Afwisselend werk in een onderzoeksorganisatie die je zelf mede vormgeeft; 

• Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring afgeleid van de CAO Ziekenhuizen (36 u 
werkweek, €2.066 - €2.595 bij fulltime). 
 

Wil je solliciteren? 
Heb je interesse om dit team te gaan ondersteunen en pas je bij de functieomschrijving? Reageer dan 
meteen. 
We ontvangen graag uiterlijk 13 april 2018 een sollicitatie met daarin een motivatie en CV. Deze kun je 
o.v.v. Vacature Office manager mailen naar s.griek@boogstudycenter.nl of sturen naar: 

BOOG Study Center 
 t.a.v. mevr. S.K. Griek 
 Postbus 9236 
 1006 AE Amsterdam 
 
Contactgegevens 
Voor vragen of aanvullende informatie kun je bellen met Saskia Griek, stafmedewerker P&O, te bereiken 
op dinsdagen en donderdagen op tel 088-2346737 (eventueel op andere dagen 088 2346730 Elise van 
Leeuwen, directeur of Jeany Rademaker, study manager) 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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