Wetenschappelijk stafmedewerker (m/v/x)

Het Belgisch Antigifcentrum heeft een openstaande betrekking voor een wetenschappelijk
stafmedewerker.

Wie zijn we ?
Meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum als expertisecentrum toxicologie actief binnen de gezondheidszorg. Ons
doel, een maatschappij zonder (onomkeerbare) aan intoxicatie gerelateerde schade of overlijdens. Bij die
ambitie spelen artsen en apothekers een bijzonder belangrijke rol. In het kader van de dringende hulpverlening
beantwoordt ons team van artsen en apothekers met een bijzondere bekwaming in het domein van de
toxicologie, 24/7, meer dan 60.000 oproepen per jaar. Daarnaast heeft het centrum een belangrijke rol te
vervullen inzake preventie, toxicovigilantie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en netwerking.

Dit zoeken we
•

Je staat mee in voor de procesoptimalisatie van de registratie, analyse en rapportering van de data van
de (niet)-dringende oproepen en follow-ups.

•

Je bouwt een wetenschappelijk kader uit voor de verwerking en disseminatie van de data.

•

Je zorgt voor disseminatie van de beschikbare data en resultaten via (inter)nationale publicaties,
rapporten, voordrachten, etc..

•

Je gaat (mee) in overleg/netwerkt met relevante
(samenwerkings)banden te smeden en te onderhouden.

•

Je beheert de (medische) bibliotheek en onderneemt op permanente basis zoekopdrachten naar
relevante wetenschappelijke publicaties ter ondersteuning van de medische permanentie en de
directie.

•

Je staat mee in voor het schrijven, ondersteunen en uitvoeren van (inter)nationale
onderzoeksprojecten.

•

Je staat mee in voor het organiseren van wetenschappelijke events en het uitwerken van campagnes.

•

Je staat onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie.

(inter)nationale

stakeholders

om

Dit ben jij
•

Je bent in het bezit van een master
gezondheidswetenschappelijke richting.

•

Je kan zelfstandig werken, beschikt over organisatietalent en werkt graag samen in een team van
enthousiaste deskundigen die willen excelleren.

•

Je ziet opportuniteiten, bent oplossingsgericht en geeft met je creativiteit vorm aan je opdracht binnen
een sterk evoluerende context.

•

Je beschikt over goede communicatievaardigheden, vlotte verbale en schriftelijke kennis van het
Nederlands, Frans en Engels.

•

Je bent ordelijk, nauwgezet, resultaatsgericht en hebt gevoel voor synthese.

•

Relevante onderzoekservaring is sterk aanbevolen.

•

Zorgaffiniteit en (basis) kennis van toxicologie is een plus.

•

Je bent vertrouwd met statistische verwerkingsprogramma’s.
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Dit bieden we je
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) met een aantrekkelijke verloning, rekening
houdend met kwalificatie en ervaring. Naast het loonpakket worden ook een reeks extra legale voordelen
voorzien.
Jouw wervende motivatiebrief en curriculum vitae kan je per e-mail richten aan dr. Anne-Marie Descamps
(algemeen directeur) ten laatste op 31 augustus 2020 via anne-marie.descamps@poisoncentre.be. We zullen je
hierna berichten en eventueel uitnodigen voor een gesprek.
Mocht je nog bijkomende informatie wensen, geef je een seintje via anne-marie.descamps@poisoncentre.be.

