
  

 

 

 

Ook zwangeren moeten soms geneesmiddelen gebruiken. We willen daarom weten of deze middelen veilig te 

gebruiken zijn. Kennis daarover is vaak nog beperkt. Bijwerkingencentrum Lareb zoekt daarom een  

  

Wetenschappelijk medewerker (1 fte) 

 
 
De functie 

Samen met collega’s ontwikkel je methodes om op basis van verzamelde data de kennis over veiligheid van 

geneesmiddelen rondom zwangerschap te vergroten. Ook werk je aan een datamodel om de uitwisseling van 

gegevens met andere internationale centra mogelijk te maken. 

Wij vragen 

Een innovatieve doorzetter met een brede belangstelling voor de uitwisseling en analyse van 

gezondheidsdata.  

Bij voorkeur heb je relevante ervaring. Je hebt een opleiding in een van de (bio)medische wetenschappen met 

interesse voor datamanagement, of je hebt een opleiding in de richting van data science of medische 

informatiekunde. Uitstekende communicatieve vaardigheden en kennis van de Engelse taal zijn een vereiste.  

Werken bij Lareb 

Je werkt samen met andere professionals in een dynamische, internationale en wetenschappelijke omgeving.  

Een wetenschappelijke promotie behoort tot de mogelijkheden. Individuele ontwikkeling van onze mensen 

vinden we erg belangrijk. We bieden daarom veel mogelijkheden voor opleiding, training en congresbezoek.  

Lareb kent goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibel werken in plaats en tijd.  

 

Sollicitatieprocedure 

Ben jij degene die graag ons team komt versterken? Mail dan je motivatie met cv naar vacature@lareb.nl, dit 

kan tot en met 9 september 2018. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met prof. dr. 

Eugène van Puijenbroek, arts & klinisch farmacoloog, hoofd wetenschap & onderzoek, T073-6469700.  

Je kunt je sollicitatie per mail insturen tot en met 9 september 2018. Uiterlijk 14 september mailen wij de 

uitnodigingen voor het eerste sollicitatiegesprek. Heb je na die datum nog geen uitnodiging ontvangen dan 

ben je in eerste instantie niet voor een gesprek geselecteerd. De sollicitatiegesprekken zijn op 20 en 24 

september gepland. Voor het arbeidsvoorwaardengesprek streven we naar 28 september a.s.  

Onze sollicitatiecommissie bestaat uit: dr. Agnes Kant, epidemioloog en directeur, prof. dr. Eugène van 

Puijenbroek, arts & klinisch farmacoloog, hoofd wetenschap & onderzoek en Clara van Wijnen, hr coördinator. 

Bij definitieve afwijzing krijg je altijd bericht. Wij hanteren de nieuwe privacyregels bij het bewaren van je 

persoonlijke gegevens: cv’s worden niet langer dan vier weken bewaard tenzij jij jouw goedkeuring geeft.  

Mocht je niet tevreden zijn over de sollicitatieprocedure, kun je een klacht indienen door een mail naar 

info@lareb.nl te sturen.  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


