
14-10-2020 Senior statisticus | Werken bij Erasmus MC

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/senior-statisticus-40.06.20.tddh 1/4

Senior statisticusSenior statisticus

Functie inhoudFunctie inhoud

Je adviseert bij en werkt mee aan de opzet, analyse en publicatie van (pre-)klinische studies op hetJe adviseert bij en werkt mee aan de opzet, analyse en publicatie van (pre-)klinische studies op het

gebied van Hematologie/Oncologie. Een groot deel hiervan betreft (inter)nationale prospectievegebied van Hematologie/Oncologie. Een groot deel hiervan betreft (inter)nationale prospectieve

klinische trials, ontworpen vanuit deklinische trials, ontworpen vanuit de stichting HOVONstichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland, (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland,

gericht op de evaluatie van nieuwe behandelingen en daaraan gekoppelde deelstudies. Daarnaastgericht op de evaluatie van nieuwe behandelingen en daaraan gekoppelde deelstudies. Daarnaast

verricht je algemene statistische consultaties.verricht je algemene statistische consultaties.

In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met onderzoekers van verschillende afdelingen, zowelIn deze veelzijdige functie werk je nauw samen met onderzoekers van verschillende afdelingen, zowel

binnen als buiten het Erasmus MC Kanker Instituut. Je ambieert een coördinerende en innoverende rol,binnen als buiten het Erasmus MC Kanker Instituut. Je ambieert een coördinerende en innoverende rol,

wat inhoudt dat je de taken, ontwikkelingen en planning van de andere statistici bewaakt, participeert inwat inhoudt dat je de taken, ontwikkelingen en planning van de andere statistici bewaakt, participeert in

de planning van werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van statistiek in de groepde planning van werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van statistiek in de groep

introduceert.introduceert.

WerkomgevingWerkomgeving

De statistici van het Erasmus MC Kanker Instituut ondersteunen innovatief wetenschappelijk onderzoekDe statistici van het Erasmus MC Kanker Instituut ondersteunen innovatief wetenschappelijk onderzoek

op het gebied van Hematologie/Oncologie. Een team van 7 statistici is belast met het ontwerpen enop het gebied van Hematologie/Oncologie. Een team van 7 statistici is belast met het ontwerpen en

analyseren van de klinische trials binnen diverse (hemato-)oncologische specialismen. Het HOVON Dataanalyseren van de klinische trials binnen diverse (hemato-)oncologische specialismen. Het HOVON Data

Center opereert vanuit de afdeling Hematologie en vervult een vooraanstaande internationale rol tenCenter opereert vanuit de afdeling Hematologie en vervult een vooraanstaande internationale rol ten

aanzien van de klinische trials op hemato-oncologisch gebied.aanzien van de klinische trials op hemato-oncologisch gebied.

ProfielProfiel

Wetenschap en OnderzoekWetenschap en Onderzoek

3636 uuruur

HematologieHematologie

Sluit op 10-11-2020Sluit op 10-11-2020

40.06.20.TDdH40.06.20.TDdH

Je hebt een academische Wiskundige, Statistische of Methodologische opleiding.Je hebt een academische Wiskundige, Statistische of Methodologische opleiding.

Je hebt ervaring met (bio)statistische consultaties, bij voorkeur op het gebied van klinischeJe hebt ervaring met (bio)statistische consultaties, bij voorkeur op het gebied van klinische

studies, survival analyse en prognostische modellen.studies, survival analyse en prognostische modellen.

Enige jaren werkervaring als trial statisticus is een pre.Enige jaren werkervaring als trial statisticus is een pre.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een collegiale houding, enJe beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een collegiale houding, en

leidinggevende capaciteiten.leidinggevende capaciteiten.

http://www.hovon.nl/
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Bekijk Bekijk hierhier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC. de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wijWat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland metEen uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met

hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Alle Alle arbeidsvoorwaardenarbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra zijn conform de cao Universitair Medische Centra

Inlichtingen en solliciterenInlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, recruiter, je graag te woord.Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, recruiter, je graag te woord.

Je kunt hem bereiken via: Je kunt hem bereiken via: 06 500 310 0606 500 310 06..

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton.Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Ruime ervaring met statistische pakketten en een goede beheersing van de Nederlandse enRuime ervaring met statistische pakketten en een goede beheersing van de Nederlandse en

Engelse taal in woord en geschrift zijn vereist.Engelse taal in woord en geschrift zijn vereist.

Je ontvangt een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.Je ontvangt een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Een bruto maandsalaris van minimaal € 6.122,- (schaal 12) en maximaal € 6.641,- (schaal 13)Een bruto maandsalaris van minimaal € 6.122,- (schaal 12) en maximaal € 6.641,- (schaal 13)

bij een volledige werkweek van 36 uur.bij een volledige werkweek van 36 uur.

Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in novemberUitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november

uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.

Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrageEen pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage

voor onze rekening.voor onze rekening.

Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En erBijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er

is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

dr. B. van der Holt, biostatisticus, telefoon: dr. B. van der Holt, biostatisticus, telefoon: 010 704 11 93010 704 11 93

prof. dr. J.J. Cornelissen, hematoloog en voorzitter HOVON, telefoon: prof. dr. J.J. Cornelissen, hematoloog en voorzitter HOVON, telefoon: 010 704 13 67010 704 13 67

prof. dr. F.W.G. Leebeek, hoofd afdeling Hematologie, telefoon: prof. dr. F.W.G. Leebeek, hoofd afdeling Hematologie, telefoon: 010 703 37 40010 703 37 40

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/voorwaarden-indiensttreding
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/wat-bieden-wij-je
tel:0650031006
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/0107041193
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/0107041367
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/0107033740
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Werken aan beter worden is Werken aan beter worden is altijdaltijd

nieuwsgierig zijnnieuwsgierig zijn

Erasmus MC is het grootste medisch onderzoekscentrum van Nederland. We zijn internationaalErasmus MC is het grootste medisch onderzoekscentrum van Nederland. We zijn internationaal

toonaangevend op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wij vergroten de kennistoonaangevend op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wij vergroten de kennis

over ziektes van vandaag en verbeteren de gezondheid van morgen. We verbinden de nieuwsteover ziektes van vandaag en verbeteren de gezondheid van morgen. We verbinden de nieuwste

wetenschappelijke inzichten zodat onze patiënten hier optimaal van profiteren.wetenschappelijke inzichten zodat onze patiënten hier optimaal van profiteren.
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Vragen over werken bij Erasmus MC?Vragen over werken bij Erasmus MC?

Neem contact op met ons team Recruitment.Neem contact op met ons team Recruitment.

Geen vacature missen?Geen vacature missen?

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures.Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures.

Copyright 2020 - Erasmus MC Copyright 2020 - Erasmus MC ||  DisclaimerDisclaimer ||  CookiesCookies

Baanbrekend werken, grenzen verleggen enBaanbrekend werken, grenzen verleggen en

voorop lopen: in zorg, onderwijs envoorop lopen: in zorg, onderwijs en

onderzoekonderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam. En misschien wel het meest vooruitstrevende universitair medischWij zijn geworteld in Rotterdam. En misschien wel het meest vooruitstrevende universitair medisch

centrum van Nederland. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg vancentrum van Nederland. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van

vandaag en de gezondheid van morgen. We werken in een prachtige state-of-the-art omgeving dievandaag en de gezondheid van morgen. We werken in een prachtige state-of-the-art omgeving die

innovaties, excellente zorg en samenwerking faciliteert en stimuleert.innovaties, excellente zorg en samenwerking faciliteert en stimuleert.

werkenbij@erasmusmc.nlwerkenbij@erasmusmc.nl

+31 (0) 10 703 18 92+31 (0) 10 703 18 92

Stel een job alert inStel een job alert in

+31 (0) 10 704 07 04+31 (0) 10 704 07 04

www.erasmusmc.nlwww.erasmusmc.nl

Route naar het Erasmus MCRoute naar het Erasmus MC

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/disclaimer
mailto:werkenbij@erasmusmc.nl
tel:+31 (0) 10 703 18 92
https://www.connexys.nl/erasmusmcsite/page.html?p_sfw_id=324&p_taal=1&adv_taal=1&adv_pub_id=2
tel:+31 (0) 10 704 07 04
https://www.erasmusmc.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Doctor+Molewaterplein+40,+3015+GD+Rotterdam/@51.9101708,4.4644194,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s
https://twitter.com/ErasmusMC?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/7394?trk=prof-exp-company-name
https://www.facebook.com/werkenbijErasmusMC/
https://www.instagram.com/werkenbijerasmusmc/


The Department of Hematology plans to appoint a

Senior statistician 
36 hours per week 

Job description 
You will advise on and contribute to the design, analysis and publication of (pre-)clinical studies in the field of 
Hematology/Oncology. Much of this involves (inter)national prospective clinical trials, performed by the HOVON 
foundation (Dutch-Belgian Cooperative Trial Group for Hematology Oncology, www.hovon.nl) focusing on the 
evaluation of new treatments and associated side studies. In addition you will perform general statistical 
consultation. 

In this function you will closely work with investigators from different departments, both within and outside the 
Erasmus MC Cancer Institute. You aspire a coordinating and innovative role, which implies that you monitor the 
tasks, development and planning of the other statisticians, participate in the planning of the activities, and 
introduce new developments in the field of statistics to the group. 

Work environment 
The statisticians of the Erasmus MC Cancer Institute support the scientific research in the field of 
Hematology/Oncology. A team of 7 statisticians is responsible for the design and analysis of the clinical trials 
within several (hemato-)oncological specialties. The HOVON Data Center operates within the Department of 
Hematology and plays an international role with respect to the clinical trials in the hemato-oncological field. 

Qualifications and skills 
You have an academic Mathematical, Statistical or Methodological education. You should have experience with 
(bio)statistical consultations, preferably in the field of clinical trials, survival analysis and prognostic models. 
Several years of experience as a trial statistician is a pre. You should have good communication skills, a 
collegiate attitude and leadership skills. Extensive experience with statistical packages and a good command of 
Dutch and English verbal and written are required. 

Terms of employment 
The appointment is for the duration of one year after which, with proven suitability, continuation as permanent 
position. The gross monthly salary amounts a minimum of € 6,122,- (scale 12) and a maximum of € 6,641,- 
(scale 13), depending on your level of education and relevant experience and based on a full-time working week 
of 36 hours. The terms of employment are in accordance with the Collective Bargaining Agreement for University 
Medical Centers (CAO UMC). 

Information and application 
For more information about this position, please contact: 
- Dr. B. van der Holt, PhD, Biostatistician, phone number: +31 (0)10 704 11 93
- Prof. dr. J.J. Cornelissen, PhD, Hematologist and Chairman HOVON, phone number: +31 (0)10 704 13 67
- Prof. F.W.G. Leebeek, PhD, Head of the Department of Hematology, phone number: +31 (0)10 703 37 40

For queries regarding your application, please contact Jerry Chandansingh, Recruiter, by phone number: 
+31 (0)6 500 310 06.

If you are excited by the thought of this position and would like to apply, please do so by using the application 
form on our website, via https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/senior-statisticus-40.06.20.tddh. 

http://www.hovon.nl/
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/senior-statisticus-40.06.20.tddh
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