
 
Heb jij interesse in een baan bij een Clinical Research Organisation (CRO). Kom jij het best tot je recht in een 
ondersteunende rol en heb je de ambitie deze functie uit te breiden? Kan je goed organiseren en deel je graag je 
kennis en vaardigheden met directe collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

In verband met uitbreiding van ons CRA Department zoeken we een: 
 

Clinical Trial Assistant 
 
Wat ga je doen?  

Als Clinical Trial Assistant (CTA) ben je lid van het projectteam en verantwoordelijk voor een efficiënte en 
effectieve projectondersteuning. Het is jouw taak om de projectadministratie op te zetten en bij te houden, incl. 
(e)TMF, het versturen van correspondentie, overzichten bijwerken en archivering. Daarnaast ondersteun je bij 
contractmanagement en indieningen bij Medisch Ethische Commissies. Je werkt hiervoor nauw samen met de 
Projectmanager en de Clinical Research Associates. Verder behoort ook het organiseren van project gerelateerde 
meetings tot jouw takenpakket. 

  

Wat vragen wij? 

Onze ideale kandidaat herkent zich in het volgende profiel, je: 

 hebt minimaal MBO+  werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleiding op (bio)medisch gebied. 

 hebt affiniteit met en/of enige werkervaring binnen een Clinical Trial omgeving of de gezondheidszorg.  

 werkt graag in een ondersteunende rol, waarin je zaken  kunt regelen en organiseren. 

 hebt een resultaatgerichte en professionele instelling. Je werkt zelfstandig en je durft initiatief te nemen. 
Verder zijn stressbestendigheid, nauwkeurigheid en organisatietalent een must. 

 hebt zeer goede kennis van alle MS Office applicaties en bent iemand die zich nieuwe systemen snel eigen 
maakt. 

 hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 
 
Het is een pre als je ook beschikt over: 

 Kennis van de farmaceutische en cardiologische device markt en kennis van ICH-GCP richtlijnen. 

 Ervaring met MS SharePoint. 
 

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 hands-on mentaliteit. Je komt te werken in een jong team met betrokken collega’s. Je start 
met een jaarcontract. 

 

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, Safety Reporting, Core Lab, Data Management en Biostatistics. Onze opdrachtgevers zijn onder 
andere de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 
 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Palstra, Line Manager CRA, of Anouk Stam, Manager 
HRM. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28. 

Ook verwijzen wij je naar onze website www.cardialysis.com. 

 

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 email sturen naar: hrm@cardialysis.nl. Wij zien je sollicitatie graag 
tegemoet! 

 

Wanneer u solliciteert bij Cardialysis B.V., gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens 
verwerken. Wanneer wij uw gegevens langer dan 30 dagen in portefeuille willen houden zullen wij hiervoor uw 

http://www.cardialysis.nl/


expliciete toestemming vragen. Voor verdere informatie m.b.t  ons privacy beleid verwijzen wij u naar 
https://www.cardialysis.com/company/privacy 
 

https://www.cardialysis.com/company/privacy

