Vacature
Ervaren Clinical Research Associate
Wie zijn wij?
Research Drive B.V. is een Contract Research Organisatie (CRO) in het noorden van Nederland. We hebben
momenteel 9 medewerkers, en zijn op zoek naar uitbreiding van ons team. Onze focus ligt op de
begeleiding van vroege fase klinische studies. Wij werken in opdracht van Farmaceutische bedrijven,
Medisch Technologie bedrijven, Clinical Research Units (Fase I klinieken) en Contract Research Organisaties.
Onze kernwaarde is ‘Personal Business & Personal Touch’.
Wat ga je doen?
Als ervaren CRA of Monitor weet je wat de werkzaamheden zijn binnen deze dynamische rol. Bij Research
Drive ben je betrokken bij Fase I en II klinische studies in Nederland en België. Je bent eerste aanspreekpunt
voor onze opdrachtgevers en werk je aan een waardevolle en langdurige relatie. Je bent verantwoordelijk
voor meerdere projecten tegelijk en je bent betrokken van opstart, indiening, monitoring tot afsluiting van
de klinische studie. Je inspireert anderen en fungeert als rolmodel binnen onze organisatie voor junior CRAs
die ons interne trainingsprogramma volgen.
Wat zoeken wij?
• Je hebt een afgeronde Universitaire opleiding in de richting van Life Sciences of vergelijkbaar;
• Je hebt ten minste 2 jaar ervaring als CRA/ Monitor in Fase I en II klinische studies;
• Je bent accuraat en kent de lokale en Europese wet- en regelgeving binnen klinisch onderzoek,
waaronder ICH-GCP richtlijnen;
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt een teamgerichte opstelling;
• Je vindt het prettig zelfstandig op te treden en initiatief te tonen;
• Je vindt het geen probleem om te reizen binnen Nederland en België;
• Je wilt een overeenkomst van minimaal 36 uur per week.
Wat bieden wij?
Ga jij als CRA bij ons aan de slag, dan kom je terecht in een bedrijf in een levendige werkomgeving waarin je
alle facetten binnen het klinisch onderzoek zelfstandig oppakt. Wij vinden het belangrijk dat onze
medewerkers zich kunnen ontplooien. De basistaken van de CRA staan vast, maar we stimuleren onze
medewerkers om zich verder te ontwikkelen in deze rol. Naast het zelfstandig monitoren en begeleiden van
klinische studies krijg je de kans om te ondersteunen bij ons interne trainingsprogramma voor CRAs. We
bieden je een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Meer informatie?
Kun jij je vinden in bovenstaande profiel of wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan
contact met ons op: info@researchdrive.com

Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

