
 

Géén acquisitie naar aanleiding van deze advertentie a.u.b. 

Vacature 

Het Netherlands Heart Institute is een samenwerkingsverband van de afdelingen cardiologie van de 

universitaire medische centra. Voor het service center in Utrecht zoeken wij per direct een ondernemende 

Projectmedewerker Research & Grants (32-36 uren) 

Functie 

Het Netherlands Heart Institute stimuleert samenwerking in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het 

service center van het Netherlands Heart Institute organiseert onder meer wetenschappelijke 

bijeenkomsten, fellowships en een talentenprogramma. Daarnaast is een belangrijke pijler van het service 

center het projectmanagement.  

Het projectmanagement bestaat onder meer uit het helpen van onderzoekers bij het verwerven van 

fondsen en het succesvol uitvoeren van toegekende cardiovasculaire onderzoekssubsidies. Hierbij kun je 

denken aan de coördinatie van voortgangsrapportages en het opstellen van financiële rapportages 

alsmede het regelen van HR en juridische zaken. In het service center werken projectmanagers en project- 

en administratief medewerkers samen om een portfolio van projectsubsidies te beheren. In deze functie 

ondersteun je de projectmanager en geef je zelfstandig invulling aan je eigen takenpakket. 

Taken 

● Samen met de projectmanager houd je ons projectmanagementsysteem up-to-date. Hierbij kun je 

denken aan invullen van de projectplanning, taakverdeling en gemaakte afspraken. 

● Je houdt overzicht over de verdeling van budgets en personen over de projecten en communiceert 

wijzigingen met subsidiegevers. 

● Je bereidt wetenschappelijke bijeenkomsten organisatorisch voor. 

● Je vraagt informatie op bij wetenschappers en financiële contactpersonen en bundelt dit tot een 

compleet overzicht binnen de gestelde deadlines. 

Wat vragen wij? 

● Je hebt HBO werk- en denkniveau met relevante ervaring in (project)administratie. 

● Je hebt affiniteit met (cardiovasculair) wetenschappelijk onderzoek.  

● Je bent een enthousiaste teamplayer met gevoel voor cijfers; 

● Nauwkeurigheid staat bij jou hoog in het vaandel en je bent in staat overzicht te houden over je eigen 

werk en de voortgang te bewaken; 

● Je ziet het als een uitdaging om de werkzaamheden op tijd, correct en compleet te verwerken. 

● Je hebt doorzettingsvermogen, bent communicatief sterk en kan doelen op een tactvolle manier 

voltooien; 

● Je bent, proactief, flexibel, betrouwbaar en oplossingsgericht;  

● Je hebt goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels; 

Wat bieden wij? 

Op de functie is de CAO Universitaire Medische Centra van toepassing. We bieden een salaris in schaal 9 

(min. €3.379 en max. €4.632) passend bij jouw opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie 

voor één jaar, met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling. 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie kan er contact op worden genomen met Fleur Meijers, projectmanager bij het 

Netherlands Heart Institute, fleur.meijers@heart-institute.nl of 088 – 233 3600.  

Om te solliciteren ontvangen wij graag uiterlijk 26 februari 2023 jouw brief en CV via hr@heart-institute.nl. 

Gesprekken vinden uiterlijk 17 maart 2023 plaats. 
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