Vacature SGF - Medewerker Onderzoek (28 uur)
Wil jij bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid? En vind je
het leuk om ondersteuning te bieden bij onderzoeks- en innovatieprojecten? Heb je daarnaast een goed gevoel
voor planning, organisatie en brede samenwerkingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 19 gezondheidsfondsen.
Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Binnen de SGF
bundelen de gezondheidsfondsen hun krachten en investeren zij gezamenlijk in ziekte-overstijgende thema’s om
zo met elkaar meer maatschappelijke impact te genereren.
Samen zetten wij ons in voor onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek,
proefdiervrije innovaties en het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening of
beperking. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen en opzetten van gezamenlijke programma’s,
waaronder publiek-private onderzoeksprogramma’s. Wij doen dit als SGF met 19 gezondheidsfondsen vanuit
onze aanjagende en verbindende kracht samen met burgers, patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en
andere belanghebbenden.
Wat wordt er van je verwacht als medewerker onderzoek?
Je assisteert bij de verschillende fasen van de SGF-onderzoeksprogramma’s en onderzoeksgerelateerde
activiteiten. Bij een nieuw onderzoeksprogramma kan dit bestaan uit het zoeken van referenten, organiseren van
informatie- en netwerkbijeenkomsten en het ondersteunen van een adviescommissie. Bij bestaande
onderzoeksprogramma’s assisteer je bij monitoringsbijeenkomsten, ben je het aanspreekpunt voor de
onderzoekconsortia en verzorg je de verslaglegging richting de verschillende interne en externe partijen. Tevens
assisteer je als ‘medewerker onderzoek’ bij activiteiten gerelateerd aan de kernprincipes van de SGF
onderzoeksvisie; ‘impact & doelgroepparticipatie’, ‘mensgerichte wetenschap’ en het vergroten van de
maatschappelijke waarde van de SGF-onderzoeksprogramma’s.
Binnen de SGF werkt je nauw samen met collega’s op het bureau van SGF in het Huis van de Gezondheid in
Amersfoort én met onze leden.
Wat is jouw profiel?
Wij zoeken een bevlogen collega die zich herkent in onderstaande punten:
• Je hebt een afgeronde HBO of academische opleiding;
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op organisatorische ondersteuning van (wetenschappelijk)
onderzoek, bij voorkeur bij een gezondheidsfonds, een onderzoeksfinancier zoals ZonMw, NWO of bij een
universiteit;
• Je bent communicatief sterk en hebt een goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en
geschrift;
• Je bent gedreven, flexibel, werkt oplossingsgericht en houdt van samenwerken;
• Je staat bekend om je organisatie skills, nauwkeurige en vooruitziende blik en meedenkende houding;
• Je hebt affiniteit met gezondheid en welzijn.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een medewerker van de gezondheidsfondsen.
Wat bieden we?
De mogelijkheid om te werken bij een mensgericht, gedreven en dynamisch bureau. We bieden een aanstelling
voor 28 uur per week voor de duur van 1 jaar met intentie tot een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van
opleiding en ervaring en ligt tussen € 2600 en € 3600 bruto per maand op fulltime basis (36-uur) (CAO
Longfonds).
Hoe kan ik solliciteren?
Stuur vóór 2 juni 2021 een motivatiebrief en CV naar Mark Monsma, directeur SGF
(secretariaat@gezondheidsfondsen.nl). Informatie over deze functie is in te winnen bij Ramona Kapitein,
coördinator onderzoek, innovatie & participatie (kapitein@gezondheidsfondsen.nl).

