GEZOCHT: ONDERZOEKSASSISTENT
1. Waarom?
Binnen het SMILEY (Study of MIcrobiota and Lifestyle in the Early Years) onderzoek zijn we op zoek
naar een enthousiaste student-assistent of onderzoeksassistent die wil helpen bij de
dataverzameling. Het SMILEY onderzoek is een uniek longitudinaal onderzoek dat zich richt op het
welzijn en gezondheid van zowel moeder als baby, waarbij zwangere vrouwen en hun baby’s
worden gevolgd tot drie maanden na de geboorte. Er zijn in totaal vijf meetmomenten, waarin we
gebruik maken van vragenlijsten, fysiologische maten (o.a. speeksel), observaties en
computertaken. Meer weten? Zie www.smileyonderzoek.org.
2. Wat?
- Het verzamelen van data voor het SMILEY onderzoek, waaronder het uitvoeren van lab
bezoeken met zowel zwangere vrouwen als met moeders met jonge baby’s,
- Administratieve taken ter ondersteuning van de dataverzameling, waaronder telefonisch
contact met de deelnemers en het beheren van de agenda,
- Samenwerken en het aansturen van stagiaires.
3. Wie? Iemand met…
- Een afgeronde bachelor en/of master in de (ontwikkelings)psychologie of pedagogische
wetenschappen is een pré.
- Academische vaardigheden omtrent (of ervaring met) het doen van psychodiagnostisch
onderzoek en/of wetenschappelijke experimenten is een pré.
- Sterke organisatievaardigheden – Dit geldt o.a. voor het werk achter de schermen, waarbij je je
voornamelijk bezighoudt met het inplannen van labbezoeken waarbij rekening dient gehouden
te worden met meerdere agenda’s. Anderzijds geldt dit in het lab tijdens het uitvoeren van
experimenten, waarbij het belangrijk is dat je flexibel kan reageren op onverwachte situaties en
oplossingen kan bedenken.
- Sterke communicatievaardigheden – je bent voor een groot deel aan het werk met zwangere
vrouwen en met de moeders en hun jonge baby’s. Het is belangrijk dat je jezelf prettig voelt in
contact met mensen en affiniteit hebt met de doelgroep. Een vriendelijke uitstraling is van
belang om de deelnemers op hun gemak te stellen.
- Betrouwbaar en verantwoordelijk karakter – je werkt met gevoelige data, waarbij een groot
verantwoordelijkheidsgevoel komt kijken. Daarnaast verzamel je wetenschappelijke data,
waarbij een betrouwbare werkwijze zeer belangrijk is.
- Iemand die graag samenwerkt - je bent onderdeel van het SMILEY onderzoeksteam, waarmee je
nauw samenwerkt.
4. Omvang?
- Minimaal 0,2 tot maximaal 0,6 fte beschikbaar voor minimaal een jaar (grootte van de
aanstelling wordt in overleg bepaald), met de mogelijkheid tot verlenging.
Interesse? Stuur dan vóór 1 september een sollicitatiebrief en CV naar
Carolina.deWeerth@radboudumc.nl

