
 

Vacature tekst__ClinicalOperationsSystemSpecialist_CRA_v1_17-Jul-2018 
Pagina 1 van 1 

 
Heb jij interesse in een baan bij een Clinical Research Organization (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 Operations System Specialist 
 
Wat ga je doen?  

Als Clinical Operations System Specialist (COSS) ben je verantwoordelijk voor het opzetten, configureren, 
implementeren, trainen en ondersteunen  van gebruikers van systemen en applicaties die gebruikt worden binnen 
projecten op de CRA afdeling. Het is jouw taak om updates en aanpassingen door te voeren in samenwerking met 
ICT en de procedures/training te documenteren en de documentatie hiervan bij te houden. Jij bent het centrale 
aanspreekpunt met betrekking tot deze systemen en biedt ondersteuning waar nodig. Daarbij adviseer je het 
afdelingshoofd over mogelijke updates, toepassingen en efficiëntie mogelijkheden. 

  

Wat vragen wij? 

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

 hebt minimaal HBO+  werk- en denkniveau. 

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

 hebt bewezen affiniteit met computer systemen en applicaties. 

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

 bent zeer vaardig met alle MS Office applicaties. 

 hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 

 vindt het leuk om kennis over te dragen en een ondersteunende rol aan te nemen. 
 
Het is een pre als je beschikt over: 

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

 Ervaring met een CTMS  
 

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

http://www.cardialysis.nl/

