Postdoc onderzoeker ‘health promotion’
https://werkenbijamc.nl/vacatures/postdoc-onderzoeker-health-promotion/
Reageer voor:
2 juni 2017
Vakgebied:
AMC Medical Research (AMR)
Divisie:
AMC Medical Research
Soort dienstverband:
Bepaalde tijd
Aantal uren:
32 uur per week
Solliciteren

Functieomschrijving
Als postdoc bent u werkzaam binnen het ‘Healthy Habits Start Early’ project. Doel van dit
door de Hartstichting en ZonMw gefinancierde project is een programma te ontwikkelen
waarbinnen kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar uit lagere sociaaleconomische milieus (met
multi-etnische samenstelling) blijvend gestimuleerd worden gezonder te leven. De omgeving
zal via interventies integraal (thuis, school, wijk etc.) gezonder worden gemaakt, in
samenwerking met de kinderen zelf, alsook andere relevante actoren (waaronder ouders,
scholen, supermarkten, en zorgverleners), gevoed door kennis over kenmerken van
subgroepen (bijv. meisjes en jongens, en specifieke etnische groepen zoals kinderen van
Turkse of Marokkaanse afkomst). Het project wordt uitgevoerd door een consortium van de
meest vooraanstaande onderzoekers in Nederland op dit terrein (AMC, Erasmus MC, UM,
VU, VUmc); partijen in de publieke gezondheidszorg die de interventies in de praktijk zullen
uitvoeren en verder verspreiden (GGD Amsterdam en Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht); en private partners die de implementatie van effectieve en innovatieve
interventies kunnen versterken. De interventies van het project richten zich op een
specifieke wijk in Amsterdam, met de uiteindelijke bedoeling om kennis en methoden te
ontwikkelen die in heel Nederland en daarbuiten toepasbaar zijn.
U bent enerzijds verantwoordelijk voor het dagelijks management van het ‘Healthy Habits
Start Early’ project. Dit behelst de interne communicatie, voorbereiden en verslaglegging van
bijeenkomsten, contact onderhouden met de adviesraad en gebruikerscommissies. Ook
overziet u de inhoud van het project als geheel, en zorgt u, tezamen met de
consortiumleiders, voor de integratie en afstemming van de verschillende onderdelen van

het project. Anderzijds bent u verantwoordelijk voor de procesevaluatie die rondom het te
ontwikkelen programma zal worden opgezet. De focus van de procesevaluatie zal liggen op
de implementatie van de omgevingsveranderingen – in termen van bereik, ervaringen van
stakeholders, etc.- en op contextuele factoren (bijv. politieke omgeving). U bent
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vraagstelling voor de procesevaluatie, de
data-verzameling (die door de promovendi binnen het project wordt uitgevoerd), de dataanalyse, en voor de rapportage van de resultaten in wetenschappelijke artikelen. Ook zult u
de effect-evaluatie coördineren, die door een promovendus zal worden uitgevoerd.

Wij vragen
– PhD in relevante discipline en onderwerp.
– U heeft minimaal 2 jaar ervaring als postdoc onderzoeker en/of aantoonbare ervaring met
de begeleiding van junior onderzoekers.
– U heeft ervaring met de evaluatie van complexe interventies in de context van
gezondheidsbevordering.
– U bent analytisch, daadkrachtig en heeft een sterke wetenschappelijke ambitie.
– U bent ondernemend, verbindend, en een teamspeler met gevoel voor politieke
verhoudingen.
– U heeft affiniteit met politiek-bestuurlijke context/processen en kunt hierop inspelen.
– U bent aantoonbaar in staat om te werken in een multidisciplinaire omgeving, en heeft
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels.
– U werkt zelfstandig, maar kunt terugvallen op een goed netwerk van experts op het gebied
van gezondheidsbevordering.

Afdeling
Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC/UvA: Het onderzoek en onderwijs van de afdeling
Sociale Geneeskunde van het AMC heeft zijn basis in het wetenschappelijk vakgebied Public
Health. Dit vakgebied draait om collectieve bemoeienis met de volksgezondheid en
gezondheidszorg. Wij evalueren maatregelen gericht op bevordering van de
volksgezondheid. Wij onderzoeken in het bijzonder hoe zorg en preventie ook groepen met
een gezondheidsachterstand, zoals etnische minderheden of lage inkomensgroepen, bereikt.
Aan de afdeling werken zo’n 60 personen.

Wij bieden
– aanstelling voor 5 jaar, 0.8 fte;
– een inschaling als postdoc onderzoeker, afhankelijk van ervaring schaal 10 (EUR 4.152,00
max.) of 11 (EUR 4.842,00 max.);
– vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8.3% van het bruto jaarloon;
– een werkomgeving met een vooraanstaand multidisciplinair team van onderzoekers;
– uitstekende supervisie en werkbegeleiding;
– mogelijkheid om uit te groeien, binnen de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC,
naar positie van onderzoeksleider op het terrein van complexe gezondheidsbevorderende
interventies.

Contactgegevens
Voor informatie over de vacature kunt u terecht bij Prof.dr Karien Stronks, afdeling Sociale
Geneeskunde AMC/UvA; email: k.stronks@amc.uva.nl; tel. 020-5668594.
De eerste gespreksronde voor deze vacature is gepland op vrijdag 16 juni a.s.

