Zoekt u als (basis)arts of medisch oncoloog een uitdagende job?
Dat kan bij de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent
De dienst voor geneesmiddelenonderzoek is dringend op zoek naar een

ARTS - onderzoeker (m/v)
Wat is de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek?
De dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent voert fase 0, I en II
geneesmiddelenonderzoek uit volgens hoge kwaliteitseisen en beschikt over een ISO 9001:2008
certificaat. Het betreffen klinische studies bij gezonde vrijwilligers en bij patiënten, in het bijzonder
oncologische patiënten.
Taken
U zorgt voor de correcte uitvoering van klinische studies bij gezonde vrijwilligers en patiënten. Deze
studies worden uitgevoerd volgens hoge kwaliteitseisen.
Tot de taken behoren:
- Instaan voor de medische aspecten van de klinische studies.
- Screening van vrijwilligers/patiënten en beoordelen van de geschiktheid voor deelname aan studies
- Opvolgen van de onderzoeksuitslagen (vb. labo’s, bloeddrukken en ECG’s)
- Rapporteren van bijwerkingen
- Contacten met de opdrachtgevers onderhouden.
- Direct aanspreekbaar zijn voor studieverpleegkundigen, onderzoekscoördinatoren en
vrijwilligers/patiënten.
Profiel
U bent in het bezit van het diploma van arts. Een diploma van medisch-oncoloog of ervaring/interesse
in de oncologie is een meerwaarde.
U beschikt over een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving i.v.m.
geneesmiddelenonderzoek en een grondige kennis van Good Clinical Practice, of bent bereid deze op
korte termijn te verwerven.
U beheerst (naast het Nederlands) de geschreven en gesproken Engelse taal en beschikt over sociale
en communicatieve vaardigheden.
U beschikt over organisatietalent (het overzicht behouden, plannen, delegeren). U bent
gedisciplineerd (stipt werken volgens tijdsschema) en bereid te werken volgens het kwaliteitssysteem
van de dienst voor geneesmiddelenonderzoek. Hiervoor krijgt u een training.
U neemt verantwoordelijkheid, kan zelfstandig én in teamverband werken, bent stressbestendig en
beschikt over een gezonde dosis assertiviteit. Een goede kennis van de gangbare
computerprogramma’s (MS Office, etc.) is noodzakelijk.
Tewerkstelling
De graad van tewerkstelling is minimaal 50% (deeltijds of voltijds). De salariëring gebeurt volgens de
regels van het UZ Gent.
Interesse?
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Prof. Dr. S. Rottey, diensthoofd van de dienst voor
geneesmiddelenonderzoek, tel. 09/332.00.00, mail: drug@uzgent.be of via de website: www.druguzgent.be.
Hoe solliciteren?
Stuur uw curriculum vitae samen met een begeleidende brief (m.v.v. de functietitel) via mail naar
drug@uzgent.be, via fax naar het nummer 09/332.00.50 of per post naar de Dienst voor
Geneesmiddelenonderzoek (VP1, ingang 52), De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

