De Stichting Kankerregister, gevestigd in hartje Brussel, is een dynamische organisatie die
instaat voor de verzameling, de kwaliteitscontrole,
de verwerking en de analyse van de kankerregistratiegegevens.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar

een teammanager Onderzoek (M/V)
Voorstelling onderzoeksteam
Reeds verscheidene jaren richten de medewerkers van de Stichting Kankerregister zich op
verschillende onderzoeksactiviteiten. Een belangrijk domein betreft de descriptieve epidemiologie
waarbij de incidentie, trends en prevalentie van kanker evenals de overleving na diagnose in kaart
worden gebracht. De evaluatie van de kwaliteit van zorg d.m.v. indicatoren, maakt een belangrijk
deel uit van ons onderzoekswerk. Daarbij richt ons onderzoek zich steeds meer op specifieke
aspecten zoals de impact van co-morbiditeit of socio-economische status op deze parameters, of
de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten na hun behandeling.
De uitgebreide databank waarover het Kankerregister beschikt, vormt het uitgangspunt voor de
projecten. Gedetailleerde bijkomende informatie wordt na koppeling bekomen uit complementaire
administratieve of klinische databanken.
In vele gevallen vinden de onderzoeksactiviteiten plaats in samenwerking met wetenschappelijke
artsenverenigingen, het KCE, Sciensano, RIZIV, de Mutualiteiten, de Overheid, universiteiten...

Functiebeschrijving
Als teammanager ben je naast het aansturen en coachen van je team ook verantwoordelijk voor
het dagdagelijks coördineren van de activiteiten. Je implementeert de strategische visie en werkt
samen met het team voor het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.
Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de directeur onderzoek.

Takenpakket
•
•
•
•

•
•

Je maakt deel uit van het managementteam en draagt mee de missie en visie uit van de
organisatie.
Je coördineert en maakt de planning op van je team en bewaakt de efficiëntie en de
continuïteit.
Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van je teamleden en zet
een evolutiepad uit.
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en de projecten. Je coacht
en begeleidt hiervoor je teamleden (o.a. artsen, data analisten en statistici) en biedt waar
mogelijk inhoudelijke en methodologische ondersteuning.
Je fungeert als aanspreekpunt voor diverse partijen zowel intern als extern
Ad hoc inhoudelijk projectwerk behoort tot de mogelijkheden

Profiel
Voor deze functie zoeken we een ervaren, gedreven persoon met medisch-biologische
achtergrond/kennis en stevige ervaring in wetenschappelijk onderzoek. Kennis van oncologie is
een pluspunt.
Je bent een echte people manager en hebt reeds enkele jaren leidinggevende ervaring. Je bent
een empathische en motiverende communicator met het nodige aanpassingsvermogen.
Ervaring met onderzoeksactiviteiten, het schrijven van onderzoeksprotocols en wetenschappelijke
artikels is een must.
Je hebt een goede kennis van zowel het Nederlands als het Frans (schriftelijk en mondeling).
Kennis van wetenschappelijk Engels is een vereiste.

Wij bieden
-

-

Een contract van onbepaalde duur, voltijdse betrekking, aantrekkelijk salaris,
maaltijdcheques, de mogelijkheid tot thuiswerk, terugbetaling van woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer of fietsvergoeding, een ruime keuze aan te volgen opleidingen en een
aandacht voor welzijn op het werk.
Intellectueel stimulerend werk, collega's van hoog wetenschappelijk niveau en met diverse
achtergronden (artsen, bio-medici, statistici, bio-ingenieurs ...).
Een aangename werksfeer.

Interesse
Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail naar Katia Emmerechts, Administratief Directeur,
katia.emmerechts@kankerregister.org
Je kunt voor meer informatie ook terecht Mevrouw Katia Emmerechts: 02/250.10.10
www.kankerregister.org

