
 

 

 

 

 

 

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. De 

Stichting Kankerregister is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van BBMRI.be, het Belgisch biobank 

netwerk.  

 

 

Om het BBMRI.be team  te versterken zijn we op zoek naar 

 

Kwaliteitscoordinator (V/M/X). 

 

 
Presentatie onderzoeksteam 
BBMRI.be is de Belgische Node van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI-ERIC. Het Belgische 
biobanknetwerk omvat 18 biobanken die verbonden zijn aan Belgische ziekenhuizen, universiteiten en 
onderzoekscentra. De activiteiten van BBMRI.be worden gecoördineerd door de National Node Director 
aangesteld bij het Belgisch Kankerregister, onder toezicht van de President en de Board of Directors van 
BBMRI.be. Alle biobanken van het netwerk zijn betrokken bij de activiteiten van BBMRI.be die worden 
georganiseerd in verschillende werkgroepen die zich richten op relevante biobankonderwerpen zoals IT, 
ELSI en kwaliteit.  
 
Eén van de doelstellingen van BBMRI.be voor de komende jaren is het faciliteren van de accreditatie van de 

biobanken volgens de nieuwe biobanknorm ISO 20387. Om de Belgische biobanken in dit proces te 

ondersteunen zal een stapsgewijs kwaliteitsverbeteringsprogramma worden ontwikkeld. 

 

Functiebeschrijving 

- Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van de ISO 20387 norm in de workflow van de 
BBMRI.be biobanken en voor de coördinatie van dit  proces met alle biobanken. 

- Je bent het algemene contactpunt voor alle kwaliteitsgerelateerde vragen van zowel de Belgische 
biobanken als de BBMRI-ERIC gemeenschap. 

- Je informeert biobanken door het geven van webinars, infosessies,...  
- Je bereidt beleidslijnen/procedures voor en ondersteunt biobanken bij de implementatie van deze 

beleidslijnen in hun eigen kwaliteitsmanagementsystemen. 
- Je voert interne audits uit in de BBMRI.be biobanken en rapporteert hierover zowel aan BBMRI.be 

als aan BBMRI-ERIC. 
- Je volgt de internationale kwaliteitsrichtlijnen en -reglementeringen op en vertaalt deze naar de 

Belgische situatie. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Profiel 

 
- Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijk vakgebied of  in management 

en beleid i/d gezondheidszorg. Een PhD is een  pluspunt.  

- Ervaring met projectmanagement/projectmatig werken is een pluspunt. 
- Kennis van (ISO-geaccrediteerde) kwaliteitsmanagementsystemen en expertise in de biobanksector 

is een pluspunt.  
- Je kan zelfstandig werken en beschikt over goede communicatieve, diplomatieke en sociale 

vaardigheden. 
- Je hebt veel oog voor detail en sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden 
- Je hebt vertrouwen in de communicatie en samenwerking met meerdere teams binnen de 

organisatie 
- Je hebt een goede kennis van Engels, Nederlands en Frans 

- Je hebt een goede kennis van basis computervaardigheden, en de belangrijkste MS Office 
pakketten 

- Je bent bereid tot het maken van regelmatige verplaatsingen binnen België 

 
 

Wij bieden: 

 
Een contract van bepaalde duur (4 jaar), aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, de mogelijkheid om van 
thuis uit te werken, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een ruime keuze aan 
te volgen opleidingen, aandacht voor welzijn op het werk. 
Een boeiende en stimulerende job, collega's met diverse achtergronden (artsen, bio-medici, statistici, bio-
ingenieurs, ...) in een organisatie met een aangename werksfeer. 
 

 

Bent u geïnteresseerd? 
 

Stuur uw CV en sollicitatiebrief per e-mail naar Katia Emmerechts, administratief directeur, 
recruitment@kankerregister.org 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met bovenvermelde persoon op het nummer 
02/250.10.10. 
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