
 
Ben jij resultaatgericht en heb je een ICT achtergrond? Vind je het leuk om leiding te geven, bij te blijven in je vak en de 

belangrijke spil te zijn tussen gebruiker en ICT? Lees dan snel verder! 
 

Voor de afdeling Information & Communication Technology zoeken wij een 
 

Manager ICT (36 uur per week) 
Wat ga je doen?  
De Manager ICT is verantwoordelijk voor de correcte definiëring, implementatie en uitvoering van het ICT-beleid 
binnen de organisatie, voor zowel korte als lange termijn. Je kunt operationeel te werk gaan en begrijpt en verwoord 
zowel de taal van gebruikers als die van ICT. Je bent professioneel, iemand die initiatief neemt, graag meedenkt hoe 
dingen beter kunnen en die sterk is in het overdragen van kennis aan de organisatie en Directie. Je rapporteert aan de 
Manager Operations and Program Management. 
 
Taken en verantwoordelijkheden, je  
• neemt naast de aansturing van de afdeling actief deel aan projecten. 
• vertaalt organisatie- en ICT ontwikkelingen naar actiepunten en ICT beleid binnen de organisatie.  
• je draagt zorg voor een optimale ICT. 
• geeft leiding aan de ICT afdeling (5 personen). 
• bent in staat om vakinhoudelijk te kunnen sparren met je medewerkers op het gebied van development en ICT 

infrastructuur. 
• zorgt voor een optimale stroomlijning van de processen tussen de diverse operationele afdelingen. 
• analyseert de kwaliteit van processen op de eigen afdeling, initieert in samenwerking, verbetertrajecten, 

begeleidt en coördineert deze voor de eigen afdeling. 
• hebt ervaring met validatie-eisen en methodes voor processen en systemen binnen de GxP industrie  
• blijft actief op de hoogte van ICT ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en 

gegevensuitwisseling binnen GxP en in het bijzonder binnen Clinical Research Organisations. 
  
Wat vragen wij? 
De kandidaat die wij zoeken heeft: 
• werk- en denkniveau verkregen door tenminste een HBO opleiding richting ICT.  
• zeven tot tien jaar relevante ICT ervaring in een CRO omgeving, binnen de Medical Device industrie of de 

farmaceutische industrie is een pré. 
• leidinggevende ervaring. 
• heeft resultaatgerichtheid als eigenschap, is ondernemend, klantgericht en kan actief luisteren. 
• affiniteit met een Clinical Research Organisation. 
• goede communicatievaardigheden in het Nederlands en in het Engels. 
 
Wat bieden wij? 
Cardialysis is een dynamische organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zitten midden in het levendige centrum 
van Rotterdam en zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Cardialysis is een informele organisatie met 
een typisch Rotterdamse mentaliteit. Je komt te werken in een team met betrokken collega’s. 
 
Wie zijn wij? 
Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisatie, die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Project Management leveren wij ook diensten op het gebied van 
Monitoring, Core Lab, Data Management, Safety Reporting en Medical Affairs. Onze opdrachtgevers zijn onder andere 
de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 
 

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rene van den Berg, Interim Manager ICT, bereikbaar via 
telefoonnummer 010 – 206 28 28. Ook verwijzen wij je naar onze website www.cardialysis.nl. 
 

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt je 
motivatie met curriculum vitae per e-mail sturen aan: hrm@cardialysis.nl. 


