
 

 

Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, heeft een vacature voor een 

Postdoc onderzoeker  
 
36 uur per week 

 
Functie inhoud  
De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg is op zoek naar een een (ervaren) postdoc onderzoeker. 
Als onderzoeker ben je betrokken bij de opzet, uitvoering en analyse van meerdere lopende preventie- en 
klinische projecten. Je speelt een belangrijke rol bij de inhoudelijke en methodologische uitwerking van 
meerdere projecten. Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere statistische analyses op bestaande 
datasets, het schrijven van rapportages en wetenschappelijke artikelen en het begeiden van promovendi. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor kennisborging en verdere aquisitie. 
 
Werkomgeving  
Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus 
MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons 
werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het 
verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. 
 
Er wordt groot belang gehecht aan het verbeteren van preventie in de maatschappij en binnen het 
Erasmus MC. De projecten waar jij aan werkt zullen hier een bijdrage aan leveren. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). MGZ doet onderzoek naar 
vraagstukken op het terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Bij veel van het onderzoek 
speelt het gebruik van epidemiologische en statistische methoden een grote rol. Bij de afdeling werken 
ongeveer 150 personen met zeer uiteenlopende achtergronden en opleidingen. Het werkklimaat op de 
afdeling is ambitieus, kritisch wetenschappelijk en laagdrempelig collegiaal. Je zult komen te werken 
binnen de onderzoekslijn Doelmatigheid & Implementatie. Deze onderzoekslijn heeft veel extertise ten 



aanzien van implementatieonderzoek, methodologie van kwaliteit van leven-metingen en Health 
Technology Assessment (HTA) onderzoek. 
 
Profiel  
Je bent een gemotiveerde kandidaat met een opleiding in de Epidemiologie, Biomedische of 
Gezondheidswetenschappen, Psychologie of een vergelijkbare opleiding. Daarnaast beschik je over 
kennis en ervaring in: 
1) het coördineren van epidemiologische en/ of implementatie onderzoeken; 
2) het opzetten en uitvoeren van complexe analyses; 
3) het begeleiden van promovendi; 
4) het zelfstandig acquisitie doen; 
5) het netwerken. 
 
Je bent (bij voorkeur) gepromoveerd. Je hebt een breed maatschappelijk perspectief op gezondheid en 
preventie, en je vindt het een uitdaging om methodologisch te vernieuwen. Je hebt aantoonbare ervaring 
met kwantitatief onderzoek (ervaring met kwalitatief onderzoek is een pre, data-analyse), het schrijven 
van wetenschappelijke artikelen, het doen van acquisitie en het begeleiden van promovendi. Tevens ben 
je in staat om zelfstandig te werken en initiatieven te ontplooien. Naast vakkennis beschik je over een 
sterk analytisch denkvermogen en goede Nederlands- én Engelstalige mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden. Tevens ben je enthousiast, creatief, nieuwsgierig en een echte 
teamspeler. 
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 
aanstelling. 
 
Wat bieden wij  
In onderling overleg is het ook mogelijk om deze functie parttime te vervullen. Wij bieden een 
dienstverband aan van 1,5 jaar met uitzicht op verlenging. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk 
van opleiding en ervaring, maximaal € 4.917,- (schaal 1) bij een volledige werkweek van 36 uur. 
Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, 
studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO Universitair Medische Centra (UMC). 
 
Inlichtingen en solliciteren  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Suzanne Polinder, universitair 
docent, telefoon: 010 703 84 62 of e-mail: s.polinder@erasmusmc.nl. Voor overige vragen kun je terecht 
bij de afdeling Recruitment, telefoon: 010 703 18 92. 
 
Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

www.werkenbijerasmusmc.nl 

https://www.erasmusmc.nl/5672/3528808/4137202/Arbeidsvoorwaarden
https://www.connexys.nl/erasmusmcpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=12502
http://www.werkenbijerasmusmc.nl/

