
 
Heb je al enkele jaren ervaring als CRA en wil je je graag verder ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar 
jou. 
 

In verband met uitbreiding van ons Site Management & Safety Department zoeken we een: 
 

(Sr.) Clinical Research Associate 
 
 
Wat ga je doen?  
Als Clinical Research Associate (CRA) heb je een belangrijke rol bij het opzetten, begeleiden en coördineren van 
klinisch onderzoek. Uiteraard doe je dat onder aansturing van de Project Manager en binnen een divers 
projectteam. Bij Cardialysis voeren  we studies met medicatie en medische hulpmiddelen uit, maar ook 
patiëntenstrategiestudies en registraties. 
Van een ervaren CRA verwachten we dat deze als Lead CRA op een studie ingezet kan worden om samen met de 
Project Manager het project en het CRA team te managen. In principe werk je vanuit ons kantoor in Rotterdam, 
maar nu tijdens Corona werk je voornamelijk vanuit huis.. Omdat je deelneemt aan nationale en internationale 
projecten zul je soms moeten reizen. 
Cardialysis werkt mee aan de ontwikkeling van producten en behandelingsstrategieën die het verschil kunnen 
maken voor patiënten. Bij Cardialysis tref je dan ook gepassioneerde collega’s, die samen met jou willen werken 
aan de nieuwe ontwikkelingen. Binnen Cardialysis kun je je als CRA breed ontwikkelen. Niet alleen de on site 
monitoring, maar ook alle andere facetten van het klinisch onderzoek, zoals het ontwerpen van CRF’s, 
samenwerken met het Cardialysis Core Lab (voor beeldanalyse) en het ontwikkelen van ander studiemateriaal 
behoren tot het takenpakket. 
  
Wat vragen wij? 
De kandidaten die wij zoeken hebben in ieder geval: 
− Minimaal 4 jaar ervaring als CRA of in een vergelijkbare functie. 
− Ervaring met indieningen van studies bij Medisch Ethische commissies en overheden. 
− Een afgeronde (bio)medische opleiding op WO niveau en enige werkervaring. 
− Kennis van ICH-GCP en bij voorkeur ook van ISO14155 
− Een resultaatgerichte en professionele instelling, zijn proactief en flexibel. 
− Ervaring op gebied van cardiologische studies en/of in de farmaceutische sector. 
− Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; Frans is een pré. 
− De eigenschap om goed creatief te kunnen denken en comfortabel te zijn met het uitzoeken van nieuwe en 

onbekende werkzaamheden. 
 
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 team met betrokken collega’s. Je start met 
een tijdelijk contract. 
 
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 Corinde Staring, Manager Site Management & Safety, 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! 


