Vacature
De Stichting PLN wil de levensbedreigende hartspierziekte PLN p.Arg14del overwinnen. Deze
genetische afwijking veroorzaakt hartspierziekten (o.a. aritmogene cardiomyopathie, dilaterende
cardiomyopathie) waarbij de pompfunctie van de hartspier aanzienlijk wordt aangetast. Meer dan de
helft van de dragers van de PLN-mutatie raakt belast met ernstig hartfalen dat tot een steunhart,
harttransplantatie of zelfs (plotselinge) dood kan leiden.
Stichting PLN verbindt onderzoekers wereldwijd, jaagt onderzoek aan, stimuleert én financiert jong
talent en out-of-the-box ideeën. Deze nauwe betrokkenheid bij het PLN onderzoek heeft als doel om
zo snel mogelijk tot een betaalbare behandeling te komen voor PLN patiënten. Hierbij werkt Stichting
PLN samen met het Netherlands Heart Institute omtrent de wetenschappelijke en inhoudelijke
coördinatie.
Voor Stichting PLN in Wieringerwerf zoeken wij per direct een wetenschappelijk onderlegde

Scientific officer (16 uur/week)
Functie
Stichting PLN is op zoek naar een scientific officer die in staat is om zich de huidige
wetenschappelijke onderzoeksprojecten snel eigen te maken, hier inzicht in te verschaffen en
zodoende helder te maken waar kansen liggen om het onderzoek te verbeteren en te versnellen.
De postdoc onderhoudt nauw contact met onderzoekers en blijft up-to-date van de voortgang en
resultaten binnen (door Stichting PLN gefinancierde) onderzoeksprojecten. Ook voorziet de scientific
officer de onderzoekers van feedback. Hierbij is een kritische blik essentieel.
De scientific officer informeert en werkt nauw samen met het bestuur, de achterban van Stichting PLN
en met de projectmanager van het Netherlands Heart Institute.

Taken
• (Tussen)rapportages lezen, beoordelen en voorzien van feedback;
• Onderzoeksresultaten vertalen en begrijpelijk presenteren aan niet-medische betrokkenen
en/of patiënten;
• Up-to-date blijven en overzicht creëren van de onderzoeksprojecten op gebied van PLN;
• Verbinden van onderzoekers en stimuleren van nieuwe samenwerkingen.

Competenties
• Is in staat overzicht te houden over het eigen werk en de voortgang te bewaken;
• Is in staat uitstekende relaties op te bouwen en te onderhouden, intern en extern;
• Kan complexe wetenschappelijke vraagstukken goed communiceren naar personen die
minder of niet wetenschappelijk ingevoerd zijn;
• Heeft overredings- en overtuigingskracht;
• Is professioneel, tactvol, betrouwbaar en discreet;
• Is proactief, flexibel, oplossingsgericht en creatief;
• Is communicatief sterk, goede spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels;
• Heeft een zakelijke en ondernemende instelling;
• Ervaring met IPR is een pré.

Wij vragen
WO werk- en denkniveau (richting Biomedische wetenschappen). Bij voorkeur gepromoveerd.
Ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar PLN, cardiovasculaire of genetische aandoeningen is
een pré.

Wij bieden
Op de functie is de CAO Universitaire Medische Centra van toepassing. We bieden een salaris in
schaal 10 of 11 passend bij uw opleiding en ervaring. Aanstelling is in eerste instantie voor twee
dagen in de week (één dag op kantoor en één dag vanuit huis), met mogelijk uitzicht op uitbreiding.

Informatie en solliciteren
Meer informatie over Stichting PLN is te vinden op www.plnheart.org. Daarnaast kan er voor meer
informatie contact op worden genomen met Fleur Meijers bij het Netherlands Heart Institute,
fleur.meijers@heart-institute.nl of + 31 88 23 33 600.
Om te solliciteren stuurt u uiterlijk 15 maart 2021 uw brief en CV aan fleur.meijers@heart-institute.nl.
Gesprekken vinden plaats in maart/april.
Géén acquisitie naar aanleiding van deze advertentie a.u.b.

