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Centrum Klinische Farmacologie (Departement Farmaceutische & Farmacologische Wetenschappen) is een afdeling voor 
geneesmiddelenonderzoek gelegen binnen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven (Campus Gasthuisberg). De afdeling voert 
geneesmiddelenstudies en vaccinatiestudies uit in opdracht van de industrie. Daarnaast wordt tevens eigen klinisch farmacologisch 
onderzoek verricht.
Wij bieden u de mogelijkheid om deel uit te maken van onze dynamische onderzoeksgroep waarin u met alle facetten van klinische studies 
in contact komt.  Het behalen van een doctoraat behoort tot de mogelijkheden.

Functie

  U neemt deel aan overleg met industriële opdrachtgevers teneinde de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde 

klinische studies te evalueren;

  U draagt zorg voor de administratieve voorbereiding van klinische studies inclusief de communicatie met de medisch ethische 

commissie;

  U neemt de verantwoordelijkheid voor de planning en correcte uitvoering van studies;

  U draagt medische verantwoordelijkheid in klinische studies met inbegrip van de evaluatie van studiedeelnemers;

  U zorgt voor de opvolging, rapportering en interpretatie van eventuele bijwerkingen;

  U werkt samen met een team van enthousiaste medewerkers betrokken bij de uitvoering van klinische studies;

  U stelt onderzoeksrapporten op en zorgt voor de administratieve afsluiting bij het einde van klinische studies.

Profiel

  U beschikt over een basisdiploma geneeskunde; klinische ervaring en ECG-opleiding zijn een meerwaarde;

  U hebt een goede kennis van courante PC-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint);

  U hebt een perfecte kennis van het Nederlands en een zeer goede kennis van het Engels (gesproken en geschreven);

  U kan zelfstandig werken en bent stressbestendig;

  U werkt nauwkeurig en efficiënt en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;

  U bent een constructieve groepsspeler en bent vlot in de omgang;

  U bent bereid waar nodig aanvullende opleidingen te volgen om uw kennis en vaardigheden te verbeteren;

  U bent flexibel, neemt deel aan thuiswacht en bent bereid tot (beperkt) weekend en avondwerk.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan; een deeltijdse functie (minstens 80%) is eveneens bespreekbaar.

Afhankelijk van uw ervaring en competenties is aan deze functie een verloning in graad 7 of 8 (uitzonderlijk 9) gekoppeld.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Kim Verboomen, tel.: +32 16 37 92 93.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/07/2018 via onze online sollicitatietoepassing (Bij publicatie komt hier automatisch de link 
naar de online sollicitatiepagina.)

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele 
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons 
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.


