TITEL: Wetenschappelijk medewerker ‘nieuwe beeldvormingstechnieken in de
diagnostiek van huidkanker’

OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks
aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale
voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de
grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit
Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke
disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT
-

-

Je besteedt minimum 90% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek met evt
voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.
Als onderzoeker maak je deel uit van het onderzoeksteam bestaande uit dermatologen
van het UZ Gent. Je werkt rond het thema huidkanker en je onderzoekt / helpt
onderzoek coördineren en test nieuwe manieren van:
o Beeldvorming
o Beeldverwerking (Artificial Intelligence)
o Beelduitwisseling (Teledermatologie)
Het huidige studieproject loopt over maximaal 4 jaar en focust zich op nieuwe
beeldvormingstechnieken die in de klinische setting zullen uitgetest worden.
Tijdens deze opdracht werk je nauw samen met onderzoekers, artsen en patiënten
van het UZ Gent.

JOUW PROFIEL
-

Je hebt een diploma van biomedische wetenschappen, master of sciences in
verpleegkunde, gezondheidswetenschappen of ander masterdiploma gericht
op medische wetenschappen.
Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek. Indien je reeds ervaring hebt
met beeldvorming-, verwerking en uitwisseling is dit een pluspunt
Je beschikt over uitstekende Nederlandse en goede Engelse taalvaardigheden,
zowel schriftelijk als mondeling
Je bent zorgvuldig en houdt van een afwisselende job waar patiëntencontacten
deel van uitmaken.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

ONS AANBOD
-

Wij bieden je een contract van onbepaalde tijd voor een periode van 4 jaar
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/12/2020

-

De verloning gebeurt volgens barema WM1. Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed
opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse
betrekking) aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding,
ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?
Solliciteren kan tot 15 januari 2021 door je CV, motivatiebrief en kopie diploma(‘s) op te
sturen naar Lieve.Brochez@ugent.be of Evelien.Verhaeghe@ugent.be met vermelding
‘sollicitatie’. Start van positie voorzien 1/2/2021.
De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan
om te solliciteren.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Lieve
Brochez (Lieve.Brochez@UGent.be) of Evelien.Verhaeghe@ugent.be

