WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER bij ebpracticenet / WOREL

Ebpracticenet vzw beheert een platform aan evidence-based richtlijnen die ontwikkeld werden door
verschillende organisaties in België en Europa. Deze richtlijnen werden ontwikkeld voor gebruik in
België of werden aangepast aan de lokale zorgcontext om ook in België bruikbaar te zijn. De grootste
bron aan internationale richtlijnen die beschikbaar zijn op het ebpracticenet-platform zijn
Nederlandstalige en Franstalige vertalingen van de Finse, door Duodecim uitgegeven, EBM
Guidelines.

Functieomschrijving wetenschappelijk medewerker
In 2021 financiert het Riziv een project, samen met het Belgische EBP-Netwerk en Duodecim, om een
inhoudelijke update te voorzien van de EBM Guidelines.
Als wetenschappelijk medewerker zal jij in het kader van dit project de EBM Guidelines screenen en
de evidence summaries (samenvattingen van het wetenschappelijk bewijs voor een welbepaalde
interventie) van een update voorzien. Je zal deze samenvattingen opmaken in MAGICapp, een
toepassing voor richtlijnontwikkeling, en dan voorstellen aan een panel van experten dat de
samenvattingen mee valideert.

Profiel:








Je hebt een Master in de geneeskunde, biomedische wetenschappen of een gelijkaardig
domein. Een PhD in biomedische wetenschappen is een meerwaarde.
Je hebt ervaring met het beoordelen van wetenschappelijke literatuur en hebt opleidingen
genoten in het uitvoeren van systematic reviews en/of richtlijnen.
Je kan in groep werken, maar kan ook zelfstandig werk plannen en vergaderingen leiden.
Je bent in staat om projectmatig te werken rekening houdend met vooraf bepaalde
deadlines.
Je bent inventief en je kan je gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Je bent stressbestendig en bezit een goede portie doorzettingsvermogen.
Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (Nederlands,
Engels en Frans).

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende voltijdse of deeltijdse job als wetenschappelijke medewerker (te
bespreken 50 of 100%) in een organisatie in volle groei, met fijne collega’s en een groot
professioneel netwerk. De combinatie met andere lopende vacatures binnen ebpracticenet of het
EBP-netwerk is mogelijk.
We bieden je een contract aan voor een looptijd van 12 maanden (met kans op verlenging) met een
marktconforme verloning en extralegale voordelen. Je kan onmiddellijk starten.

Er is mogelijkheid tot thuiswerk.

Is deze job iets voor jou?
Stuur dan voor 16/02/2021 je motivatiebrief en cv met foto naar
dominique.manhaeve@ebpracticenet.be .

