
 

Erasmus MC, afdeling Apotheek heeft een vacature voor een 

 

Research analist 

36 uur per week 

Functie-inhoud 

Als research analist ontwikkel en valideer je, in samenwerking met de ziekenhuisapothekers en onderzoekers, nieuwe 

analysemethodes voor het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium. Tevens draag je zorg voor de opleiding van 

studenten en stagiaires en verzorg je kennisoverdracht doormiddel van wetenschappelijke presentaties binnen en buiten de 

eigen onderzoeksgroep. Je voert samen met het team bereikbaarheidsdiensten uit. 

Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend 

werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven 

aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de 

gezondheid van morgen. 

Binnen het laboratorium van de afdeling Apotheek is een team van analisten verantwoordelijk voor de analyses uitgevoerd 

in patiëntenmateriaal in het kader van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en toxicologie. Er zijn onderzoekers werkzaam op 

het gebied van klinisch geneesmiddelonderzoek. Het laboratorium heeft de beschikking over diverse high-end apparatuur, 

zoals onder andere LC-MS/MS, SFC-MS/MS, GC-MS, HPLC-DAD en immuno-assays. 

Profiel 

• Je beschikt over minimaal een HLO-diploma Analytische Chemie. 

• Je hebt kennis op het gebied van CCKL en ISO-15189 en ruime ervaring met chromatografische en spectrometrische 

bepalingen. 

• Je hebt als analist bij voorkeur ervaring op het gebied van TDM en toxicologie. 

• Je hebt kennis van ontwikkelingen in analysemethoden. 

• Je bent een enthousiaste, flexibele, communicatieve analist die goed in teamverband kan werken. 

• Je bent vaardig in het bedienen en troubleshooten van hoogwaardig chemische apparatuur. 

• Je bent vaardig in het vertalen van onderzoeksresultaten naar methoden, protocollen en publicaties. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling. 



Wat bieden wij  

Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het bruto maandsalaris bedraagt, 

afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.778,- (schaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast 

bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en 

persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 

Inlichtingen  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ruud Huisman, manager Laboratorium, telefoon: (010) 

703 3202 of e-mail: ruud.huisman@erasmusmc.nl. Voor overige informatie kun je terecht bij dr. Birgit Koch, hoofd Klinisch 

Farmaceutisch Laboratorium Apotheek, telefoon: (010) 703 3202 of e-mail: b.koch@erasmusmc.nl. 

Solliciteren 

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je per e-mail sturen naar: vacatures.tda@erasmusmc.nl onder vermelding van 

vacaturenummer 10.15.17.TDA. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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