Ben jij iemand die zich wilt inzetten voor het verbeteren
van de zorg en de gezondheid van mensen? Ben je
organisatorisch sterk en ben je niet bang voor een uitdaging?
Dan zijn we op zoek naar jou!
PROJECTCOÖRDINATOR VOOR HET CHECK@HOME CONSORTIUM
De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), Hartstichting, Nierstichting en het Diabetes Fonds hebben
de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk mensen met hart- en vaatziekten, chronische nierschade
en diabetes type 2 vroeg op te sporen en te behandelen. Samen met onderzoekers van verschillende
UMC’s en universiteiten, perifere ziekenhuizen en private partijen vormen zij het Check@Home
consortium. Voor het wetenschappelijke onderzoek dat het consortium wil uitvoeren zullen 160.000
mensen uit 4 regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem, Eindhoven) uitgenodigd worden om deel te nemen aan
de screening. In dit onderzoek zal geëvalueerd worden of bevolkingsonderzoek op deze ziektes in de
toekomst mogelijk is. Om dit unieke project in goede banen te kunnen leiden, zijn wij op zoek naar
versterking.

PROJECTCOÖRDINATOR
VOOR HET CHECK@HOME CONSORTIUM

32-36 uur per week
WAT GA JE DOEN?
Als projectcoördinator van het Check@Home consortium heb je een coördinerende rol in de
voorbereiding, uitvoering en monitoring van het onderzoek. Je ondersteunt verschillende teams
inhoudelijk (o.a. werkpakketteams), je bent verantwoordelijk voor het contact met en afstemming
tussen verschillende consortiumpartners en andere belangrijke stakeholders (o.a. medisch
specialisten, burger- en patiëntenorganisaties, de overheid, bedrijven en regionale partijen). Je bent
onderdeel van het projectteam, dat naast jou bestaat uit de hoofdonderzoekers, een
projectcoördinator, een projectmanager, een communicatieadviseur en meerdere PhD studenten. Alle
taken voer je uit in nauwe samenwerking met de andere projectcoördinator.
De eerste fase van het project staat in het teken van wetenschappelijke voorbereidingen: het verder
inhoudelijk vormgeven aan het project samen met de werkpakketteams (ontwikkelen van o.a.
thuistesten, informatiematerialen en datamanagementplatform, METc procedure). Je zorgt ervoor dat
de uitvoer van de screening in de regio voorspoedig loopt. Hierbij ben je alert en anticipeer je op
onverwachte situaties of problemen en handel je tijdig. Na afronding van de screening in een regio ben
je betrokken bij het tussentijds analyseren van de resultaten en het in kaart brengen van
verbeterpunten. Je ondersteunt de werkpakketteams deze verbeterpunten en overige nieuwe ideeën te
implementeren voor screening in de volgende regio (bijv. aanpassen van informatiematerialen of
logistiek, METc amendementen). Gedurende het project werk je samen met je collega’s uit het
projectteam aan de analyse, interpretatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken per 1 september 2022 iemand die gepromoveerd is in de (bio)medische wetenschappen, bij
voorkeur op het gebied van cardiologie, nefrologie, en/of interne geneeskunde. Het hebben van een
epidemiologische achtergrond is een pre, bijvoorbeeld een afgeronde master epidemiologie. Je hebt
ervaring met het opzetten en uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek. Je bent bereid om 1-2 dagen in
de week te werken op het kantoor in Utrecht.

En verder:
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent organisatorisch sterk, je denkt en handelt strategisch, je bent stressbestendig en goed in
staat tijd te managen;
Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands en Engels) en je kan op
verschillende niveaus communiceren;
Je kunt mensen meekrijgen en mobiliseren;
In teamverband werken, maar ook zelfstandig werken en zelf op operationeel vlak de handen
uit de mouwen steken zijn in deze functie belangrijk;
Tot slot ga je uitdagingen niet uit de weg, denk je in oplossingen en heb je een positieve
instelling.

WAT BIEDEN WIJ?
Een uitdagende en afwisselende functie van 32-36 uur per week voor de duur van het gehele
programma (4 jaar), startend met een jaarcontract. Op de functie is de CAO Universitaire Medische
Centra van toepassing. We bieden een salaris in schaal 10 of 11 passend bij je opleiding en relevante
ervaring.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN
Voldoe jij aan het profiel en heb je interesse in deze baan? Stuur dan uiterlijk 15 juni je motivatie met
CV naar vacatures@dcvalliance.nl o.v.v. Projectcoördinator Check@Home consortium. Voor meer
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lyanne Kieneker, projectcoördinator
Check@Home, via e-mail (l.kieneker@dcvalliance.nl) of telefoon (06-25648960). De
sollicitatiegesprekken vinden plaats per direct en tot uiterlijk 8 juli.
DCVA
De Dutch CardioVascular Alliance (www.dcvalliance.nl) is een samenwerkingsverband van (op dit
moment) tweeëntwintig organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de
cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op
landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen
sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. De Dutch CardioVascular Alliance wil
hiervoor in de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro bijeenbrengen. Om de ambitie te kunnen
realiseren is de Dutch CardioVascular Alliance opgebouwd uit zes pijlers: onderzoeksbeleid,
valorisatie, implementatie, talent, data infrastructuur en Public Affairs & communicatie.

