
De Stichting Kankerregister houdt zich bezig met de verzameling, de 

kwaliteitscontrole, de verwerking en de analyse van de 

kankerregistratiegegevens.  

 

 

Zin om jouw wetenschappelijke en organisatorische kwaliteiten in te zetten binnen een 

inspirerende omgeving met grote maatschappelijke relevantie? 

 

De Stichting Kankerregister is op zoek naar een  

Projectbeheerder (M/V/X) 

 

De context 

De Stichting Kankerregister wordt steeds vaker geconsulteerd door externe onderzoekers die 

wensen gebruik te maken van de beschikbare gegevens. Tussen de initiële vraagstelling en de 

uiteindelijke start van de analyses, zijn vaak verschillende administratieve stappen nodig. Deze 

taken bevinden zich in het raakvlak tussen wetenschap enerzijds, en juridische/ data protection-

gerelateerde aspecten anderzijds. We zoeken een persoon met een wetenschappelijke 

achtergrond en een brede interesse, om hierin een belangrijke ondersteunende rol op te nemen. 

 

Jouw takenpakket 

 vertrouwd worden met: 

o de werking en het wettelijk kader van de Stichting Kankerregister  

o de werking van de belangrijkste partners van de Stichting Kankerregister voor 

onderzoeksprojecten 

o de beschikbare gegevens, zowel binnen als buiten het Kankerregister 

met bijzondere aandacht voor toepassing van de GDPR regelgeving 

 bieden van wetenschappelijke en administratieve  ondersteuning bij: 

o uitwerken en nakijken van machtigingsaanvragen voor gegevenskoppelingen die 

ingediend moeten worden bij het Informatieveiligheidscomité 

o opvolgen van de contracten en gegevensverwerkingsovereenkomsten tussen de 

Stichting Kankerregister en andere betrokken partijen 

o opvolgen en coördineren van de gegevenskoppeling 

o overleg met de externe Functionaris voor Gegevensbescherming i.v.m. deze zaken 

 voorbereiden en opvolgen van de aanwezigheid van externe onderzoekers op logistiek vlak 

Dit alles in nauwe samenwerking met de directie en de collega’s betrokken bij 

onderzoeksprojecten. 

 

Jouw profiel 

 Voor deze functie zoeken we een gedreven master in de wetenschappen en/of PhD, bij 

voorkeur in de Biomedische Wetenschappen, Biologie of Bio-ingenieur. Naast je 

wetenschappelijke achtergrond beschik je over een erg brede interesse, in het bijzonder voor 

juridische en data protection gerelateerde aspecten. Ervaring in het beheer van 

wetenschappelijke projecten is een belangrijke meerwaarde. 

 



 Je neemt graag een project in handen en beschikt over een goed ontwikkeld organisatorisch 

vermogen. Je houdt van orde en nauwkeurigheid en verliest de essentie niet uit het oog.  

 Je houdt van een uitdaging, en administratie schrikt jou niet af. 

 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je 

houdt ervan om personen en organisaties te verbinden met respect voor ieders eigenheid. Van 

nature stel je je diplomatisch op. 

 Je hecht belang aan de maatschappelijke relevantie van je job. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een basiskennis van het Frans (schriftelijk en 

mondeling).  

 Je hebt een goede kennis van courante PC toepassingen zoals word, powerpoint, excel,…  

 

Wij bieden 

 Een contract van onbepaalde duur, aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, groepsverzekering, 

de mogelijkheid om thuis te werken, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar 

vervoer of met de fiets, opleidingsmogelijkheden, aandacht voor welzijn op het werk 

 Een boeiend werk, team met diverse achtergronden in een organisatie met een aangename 

werksfeer 

 

Interesse 

Stuur je CV en motivatiebrief naar Mevr. Katia Emmerechts, Administratief Directeur, en Mevr. 

Harlinde De Schutter, Stafmedewerker Directie, via recruitment@kankerregister.org. 

Bijkomende informatie is ook telefonisch te verkrijgen bij bovenstaande contactpersonen, via 

02/250 10 10.  

www.kankerregister.org 

mailto:recruitment@kankerregister.org
http://www.kankerregister.org/

