Voor het YOUth-onderzoek zoeken wij een
Medewerker Bloedafname/ Biologisch materiaal
YOUth is een groot, langlopend onderzoek dat kinderen volgt van zwangerschap tot
volwassenheid. Het is een initiatief van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. We
willen in duizenden deelnemers volgen, verdeeld over 2 cohorten: Baby & Kind en Kind
& Tiener. Het resultaat: een grote dataset, waarmee onderzoekers in de toekomst
allerlei vragen over kinderontwikkeling kunnen beantwoorden.
De functie
Voor het YOUth-onderzoek neem je bloed af bij kinderen van 8 t/m 13 jaar en
volwassenen. Hiernaast neem je ook wangslijmvlies en een plukje haar af. Je verricht
administratieve handelingen ter verwerking van dit materiaal. Tussendoor verricht je
andere administratieve werkzaamheden of bel je deelnemers voor het inplannen van
een afspraken. Je draait diensten van 3 uur per dag en/of hele dagen.
Jij

• hebt aantoonbare ervaring in het verrichten van venapuncties of bent bereid een
venapunctiecursus te volgen;
• hebt goede communicatieve vaardigheden;
• hebt ervaring met het werken met kinderen en kunt hen op hun gemak stellen;
• bent flexibel en betrouwbaar;
• staat stevig in je schoenen en hebt een actieve instelling;
• kan goed omgaan met onverwachte situaties;
• kunt nauwkeurig en zelfstandig werken;
• wilt onderdeel uitmaken van een grootschalig onderzoek dat wil ontdekken hoe
hersenen en gedrag elkaar beïnvloeden;
• kunt om 8:00 uur in het KinderKennisCentrum op Utrecht Science Park zijn.
• bent minimaal 1 dag in de week beschikbaar.

Wij bieden
• een oproepcontract bij payrollbedrijf Topselect. Dit houdt in dat je enkel werkt en
uitbetaald krijgt als je opgeroepen wordt. Mogelijk met uitzicht op vaste uren met
een vast rooster;
• een inschaling in schaal 6 van de cao Nederlandse Universiteiten. De trede is
afhankelijk van je opleiding & relevante werkervaring;
• reiskostenvergoeding;
• een jong en enthousiast team waarin je altijd terechtkunt voor een leuk gesprek;
• regelmatig gezellige borrels en uitjes met je collega’s;

YOUth is een initiatief van:

Reageren
Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande criteria? Stuur dan je motivatie en CV
naar Femke Everaarts (f.m.everaarts@uu.nl) en Ivonne Fokker (i.s.fokkert@uu.nl).
Voor vragen kun je bellen naar 0800-4003040 en vragen naar Femke Everaarts of
Ivonne Fokkert.
We kijken uit naar je reactie!
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