
 
 
Farmaceutisch Medewerkers Klinische Studie 
 
Context: De Universiteit Antwerpen organiseert in samenwerking met o.a. Mensura een fase 3 COVID-19 
vaccinatie studie. De studie onderzoekt de doeltreffendheid en de veiligheid van een kandidaat-vaccin tegen 
COVID-19. In deze fase 3 studie zullen ongeveer 1000 volwassenen, 18 jaar of ouder, op twee momenten een 
injectie krijgen met het kandidaat-vaccin of een placebo. Om deze vaccinatiestudie te organiseren, zoeken 
wij nog gemotiveerd personeel om hieraan mee te werken. 
 
De studie loopt tot in 2022 maar de hoofdkrachtinspanning situeert zich in het 1e en 2e kwartaal van 2021. 
Voor de uitvoering van een aantal deeltaken werven we vier Farmaceutisch Medewerkers aan voor een 
tijdelijke voltijdse tewerkstelling gedurende 3 maanden (februari, maart en april 2021) 
 
Plaats van tewerkstelling: Mensura / Laurentide - Gaucheretstraat 88-90 1030 Brussel.  
Dit is in de onmiddellijke buurt van het station Brussel-Noord. 
 
 
Jouw opdracht:  

• Prepareren van vaccins bewaard op -80° (verdunnen en optrekken) (twee functies) 
• Labowerk zoals het centrifugeren en aliquoteren van bloedstalen, en data-invoer (twee functies)  
• Administratieve en logistieke ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van klinische studies 
• Toezicht houden op de compleetheid en juistheid van de studie gegevens 
• Bijdragen tot continue kwaliteitsbewaking en –verbetering van de werking 
• Verzending naar extern labo. 

 
Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving (GCP, Good Clinical Practice), met 
het oog op de realisatie van de doelstellingen.  
 
Een dag opleiding, onder andere over Good Clinical Practice, is voorzien. 

 
Jouw profiel 

• Je bent Apotheekassistent / Farmaceutisch-Technisch-Assistent of hebt ervaring met de uitvoering 
van klinische studies (bv als Clinical Trial Assistant, Laborant Klinische Studies)  

• Je bent organisatorisch sterk en je kan goed overweg met administratie 
• Je kan vlot overweg met MS Office 
• Je bent positief, communicatief, aangenaam in het contact, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht en 

je hebt een flexibele ingesteldheid 
• Je kan zelfstandig werken binnen een multidisciplinair team 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans en basis kennis van het Engels.  

 
Indien u hiervoor interesse heeft, gelieve contact op te nemen met  

Mensura 
Gaucheretstraat 88-90  
1030 Brussel 
+32 0470 234263 
Coralie.Meyfroidt@mensura.be 
 

 


