De afdelingen Radiologie, Epidemiologie and Medische Informatica van het Erasmus MC hebben een vacature
voor

Onderzoeker in Opleiding
36 uur per week
Functie-inhoud
De snelle ontwikkelingen binnen de medische beeldvorming hebben geleid tot een significante toename in het aantal
beschikbare beeldvormingstechnieken, waardoor artsen toenemend moeite hebben met het kiezen van de meest
geschikte techniek in een bepaalde situatie en het interpreteren van de resulterende beelden. De huidige oplossing voor
dit probleem is het gebruik van predictieregels die het nut van een bepaalde techniek kunnen voorspellen. In een STWgesubsidieerd onderzoek willen wij de mogelijkheden verkennen voor de automatische constructie en adaptatie van
predictieregels op het gebied van de radiologie, om de prestatie van een dergelijke aanpak te kunnen toetsen en de
haalbaarheid van toekomstige uitbreiding naar een breder domein te kunnen beoordelen. Het onderzoek betreft een
uitdagend, innovatief promotietraject, waarin de kandidaat samenwerkt met experts op uiteenlopende terreinen binnen
de academische setting (o.m. radiologie, medische informatica, epidemiologie).
Werkomgeving
Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen drie afdelingen van het Erasmus MC Rotterdam, namelijk de Klinische
Epidemiologie, de Radiologie en de Medische Informatica.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde kandidaat met een academische opleiding in de geneeskunde, medische
informatica, technische geneeskunde, biomedische wetenschappen of vergelijkbare studie. De kandidaat moet
interesse tonen op het gebied van radiologie, informatica en epidemiologie. Programmeervaardigheden zijn vereist (bij
voorkeur in Java of C++), evenals goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels,
vasthoudendheid en belangstelling voor de methodologie van wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met statistische
methoden, organisatievermogen en flexibiliteit zijn gewenst.
Wat bieden wij
Wij bieden een tijdelijke aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker voor de duur van maximaal 4 jaar. Het bruto
maandsalaris bedraagt € 2.107,- in het eerste jaar tot maximaal € 2.700,- in het laatste jaar bij een volledige werkweek.
Een Master of Science opleiding van de onderzoeksschool Netherlands Institute for Health Sciences, afgestemd op de
achtergrond van de promovendus, maakt onderdeel uit van het promotietraject. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO Universitair Medische Centra (UMC).
Inlichtingen
Uitgebreide informatie over de afdelingen en de onderzoeksgroepen is te vinden via http://www.erasmusmc.nl/clinicalepidemiology/, http://www.erasmusmc.nl/radiologie/research/ en www.erasmusmc.nl/med_informatica/. Voor meer
informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. prof.dr. M. Hunink, telefoon (010) 704 3489, e-mail
m.hunink@erasmusmc.nl.
Solliciteren
Uw brief met curriculum vitae kunt u sturen naar l.braun@erasmusmc.nl

