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

Projectmanager Research & Grants (32 uren)
Functie
Het Netherlands Heart Institute stimuleert onderzoek naar hart- en vaatziekten. Dat betekent onder
meer dat we onderzoekers helpen bij het verwerven van fondsen en het succesvol uitvoeren van
toegekende (subsidie)projecten door bijvoorbeeld coördinatie van progress reports en het opstellen
van financiële rapportages alsmede het regelen van HR zaken. De projectmanager is het eerste
aanspreekpunt voor onze wetenschappers en subsidiegevers. Het schrijven van nieuwe
subsidieaanvragen zie je als welkome uitdaging. De projectmanager werkt nauw samen met twee
collega’s die dezelfde werkzaamheden doen.
Taken
• Na toekenning van de subsidie waken over de voortgang, bewaken van deadlines voor
(tussen)rapportages, tijdig factureren van subsidies, enz.
• Projectleiders adviseren over financiën, personeelszaken en voortgang van het project.
• Signaleren van mogelijkheden voor subsidies door overheden, bedrijven en fondsen.
• Bijeenbrengen van onderzoekers en assisteren bij het opstellen van subsidieaanvragen.
Competenties
• Is in staat uitstekende relaties op te bouwen en te onderhouden, intern en extern;
• Is in staat overzicht te houden over het eigen werk en de voortgang te bewaken;
• Heeft overredings- en overtuigingskracht;
• Is professioneel, tactvol, betrouwbaar en discreet;
• Is proactief, flexibel, oplossingsgericht en creatief;
• Goede spreek- en schrijfvaardigheid, Nederlands en Engels;
• Heeft een zakelijke en ondernemende instelling;
• Ervaring met het schrijven van subsidieaanvragen is een pré
Wij vragen
WO werk- en denkniveau met relevante ervaring in projectmanagement en het verwerven van
Nederlandse en internationale subsidies en/of ervaring met het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek.
Wij bieden
Op de functie is de CAO Universitaire Medische Centra van toepassing. We bieden een salaris in
schaal 10 passend bij uw opleiding en ervaring. 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 dhr. Eelco Soeteman, Coördinator
Research & Grants bij het Netherlands Heart Institute, eelco.soeteman@heart-institute.nl of
088 – 233 3600. Om te solliciteren stuurt u uiterlijk 31 augustus 2020 uw brief en CV aan
eelco.soeteman@heart-institute.nl. Gesprekken vinden plaats in september.
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