
 

Onderzoeksassistent (medisch student) 
Per direct, fulltime 

  

Over ons 
Het Alexander Monro Ziekenhuis in Nederland is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en 

behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, 

screening en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, 

chemotherapie, nabehandeling, psychosociale zorg en genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis 

aanwezig. Onze kracht zit in de korte lijnen en de tijd en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het Alexander 

Monro Ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en contracten met 

alle zorgverzekeraars. 

 

Jouw Kerntaken 

 Datamanagement 

 Werkzaamheden in het kader van studies; waaronder patiënten inclusie, 
folders en registratie 

 

Jouw profiel 

Een enthousiast persoon die graag administratief werk verricht binnen wetenschappelijke 
studies t.b.v. de borstzorg, en  

 Analytisch is en zeer vaardig met Word en Excel; 

 Gedegen kennis heeft van Chipsoft (HIX) (een pré); 

 Medische kennis heeft (een pré);  

 Flexibel is qua inzet. 
 

Onze kernwaarden 
Attent – Bevlogen – Hoogwaardig – Duidelijk – Slagvaardig 

 

Wij bieden 

 Een omgeving waarin collega’s met passie en vakmanschap werken; 

 Een interessante functie voor 36 uur per week voor 3-4 maanden; 

 De 100% doelstelling om de beste patiëntenzorg te leveren; 

 Verdieping in diverse borstaandoeningen en de behandeling daarvan; 

 Er is een stagevergoeding en reiskostenvergoeding van toepassing, conform 
cao ziekenhuizen. 

 

Solliciteren? 
Ben je op korte termijn beschikbaar en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je reactie (je 

motivatie, CV met pasfoto) naar Alma Groothedde (HR Business Partner) via sollicitatie@alexandermonro.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mieke van Schuppen (Waarnemend manager Zorg) of Alma 

Groothedde via hetzelfde mailadres of telefonisch 030 - 2250910. 

 

 

 

 

 

 

 Alle zorg in ons ziekenhuis  

valt onder de 

ziektekostenverzekering. 

 Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld met  

een 9,4 
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