
 

 

 

 

 

Ben jij op zoek naar een bijbaan bij het HELIUS onderzoek? 

Voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden, zijn we op zoek naar een student-
assistent. Je maakt deel uit van het HELIUS team en werkt voor de wetenschappelijk coördinator van 
het HELIUS onderzoek (www.heliusstudy.nl).  

HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting, en wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC 
(locatie AMC) en GGD Amsterdam. Het doel van het HELIUS onderzoek is inzicht krijgen in de 
gezondheid van Amsterdammers met een verschillende afkomst en in de oorzaken van 
gezondheidsverschillen. De kennis die het HELIUS onderzoek oplevert, kan uiteindelijk helpen om 
gezondheidsproblemen beter aan te pakken en de medische zorg te verbeteren. 

Een grote groep onderzoekers werkt met gegevens van de HELIUS studie, en jij ondersteunt bij de 
coördinatie van deze onderzoeksactiviteiten. Daarnaast help je met het overbrengen van 
onderzoeksresultaten naar een groter publiek, via de HELIUS website.  

Onder deze taken valt: 

 overzicht bijhouden van ingediende onderzoeksvoorstellen 

 administratieve afhandeling van ondertekende contracten  

 praktische organisatie van bijeenkomsten met onderzoekers 

 het up-to-date houden van de HELIUS website 

Wij verwachten dat jij: 

 8 uur per week inzetbaar bent op het Amsterdam UMC (locatie AMC), bij voorkeur op 
maandag en/of dinsdag tijdens kantooruren 

 zorgvuldig en precies werkt 

 overzicht kunt bewaren over je eigen werk, en je eigen werk goed kunt organiseren 

 een goede beheersing hebt van de Nederlandse en Engelse taal 

 ervaring hebt met werken in MS Office (Word en Excel) 

 een medische opleiding is niet vereist 

Arbeidsvoorwaarden: 

 De aanstelling loopt via het AMC Medical Research (AMR) en de inschaling vindt plaats in 
schaal 4 (ongeveer netto €12,50 per uur) 

 De aanstelling is voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging 

 

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 8 november je motivatiebrief en je CV naar dr. Henrike 
Galenkamp (h.galenkamp@amsterdamumc.nl).  


