
 
Voor ons Statistics & Data Management Department zoeken wij op korte termijn een: 

 

Data Manager (1 fte) 
 

 
Wat ga je doen?  
Als Data Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, bewaken en implementeren van data 
managementprocessen. Je vertaalt het protocol naar een eCRF waarin de patiëntengegevens worden 
verzameld en programmeert de CRF database. Daarnaast bewaak je deadlines en de voortgang van 
studiespecifieke data management processen m.b.t. compleetheid en kwaliteit van data. Je ontwikkelt en 
beheert de database templates en aan data management gerelateerde documenten (o.a. SOPs). Een 
belangrijke taak is het verbeteren van de processen rond dataverzameling en data cleaning.  
  
Wat vragen wij? 
De kandidaat die wij zoeken heeft in ieder geval: 
– Opleiding op HBO+ of WO niveau, bij voorkeur in een paramedische richting 
– Minimaal 5 jaar ervaring in klinisch data management 
– Programmeerervaring (bijv. SAS, SQL) 
– Kennis van en ervaring met het toepassen van de CDISC standaarden 
– Sterk analytisch vermogen, je bent creatief, nauwkeurig en oplossingsgericht en gaat systematisch en 

efficiënt te werk 
– Je bent betrokken bij je werk, pro-actief ingesteld, en toont ownership 
– Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal is een vereiste 
– Ruime kennis op het gebied van internationale wetgeving voor klinische studies, onder andere ICH-GCP, is 

een pré. 
 

Wat bieden wij? 
Cardialysis is een dynamische organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zitten midden in het levendige 
centrum van Rotterdam en zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Cardialysis is een informele 
organisatie met een hands-on mentaliteit. Je komt te werken in een team met betrokken collega’s. Je start met 
een jaarcontract. 
 
Wie zijn wij? 
Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisatie, die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Data Management leveren wij ook diensten op het gebied 
van Project Management, Monitoring, Safety Reporting, Core Lab en Biostatistics. Onze opdrachtgevers zijn 
onder andere de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Bressers, Manager Statistics & Data Management, of 
Anouk Stam, Manager HRM. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28. Ook verwijzen wij je 
naar onze website www.cardialysis.com. 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je 
kunt je motivatie met curriculum vitae per email sturen naar: hrm@cardialysis.nl. Wij zien je sollicitatie graag 
tegemoet! 

  


