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We zijn op zoek naar een enthousiaste, zeer gemotiveerde en ervaren full-time 
medewerker om deel te nemen aan de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Chantal 
Mathieu aan het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Endocrinologie 
(CEE). De taken van deze medewerker zijn ondersteuning bij het coördineren van 
een grootschalig multicenter IMI-2-project INNODIA, alsook ondersteuning van het 
management binnen het laboratorium. De diabetes onderzoeksgroep geleid door 
Prof. C. Mathieu maakt deel uit van Clinical and Experimental Endocrinology 
gevestigd aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN) in België en nauw 
verbonden met de klinische afdeling van de Endocrinologie. Onderzoek richt zich 
op de pathogenese van type 1 diabetes, in een poging om het samenspel tussen de 
bètacel en het immuunsysteem te begrijpen. Een dynamische groep van 
internationale junior en meer senior onderzoekers voert het onderzoek uit. Prof. C. 
Mathieu is momenteel coördinator van een lopend EU-consortium INNODIA over 
translationele benaderingen van ziekte-modificerende therapie van type 1 
diabetes: een innovatieve benadering om diabetes type 1 te begrijpen en te 
arresteren (www.innodia.eu). In het kader van dit project zijn we op zoek naar een 
medewerker met uitstekende motivatie en ervaring voor organisatie, administratie 
en management. Hij / zij zal rechtstreeks samenwerken met de INNODIA 
projectmedewerker, Dr. Lut Overbergh en de INNODIA coördinator, prof. Chantal 
Mathieu. Hij / zij zal helpen bij het coördineren van INNODIA.  

Website van de eenheid  

Functie 

Je ondersteunt allerlei taken verbonden aan het coördineren van het IMI-JU project 
INNODIA (33 internationale partners binnen Europa, waarvan 26 academische 
instellingen (fundamenteel onderzoek en klinische centra), 4 grote farmaceutische 
bedrijven en 2 charity organisaties). Dit houdt in: 

https://www.innodia.eu/


• Opvolging van het project in relatie tot communicatie, deliverables, 
milestones, organisatie van meetings, voorbereiding van presentaties, 
bijwonen van teleconferences en maken van verslagen, up-to-date houden 
van de website, etc... 

• Ondersteuning bij het voorbereiden van de rapporteringen (financieel en 
technisch) 

• Ondersteuning in de administratieve opvolging van INNODIA 

• Ondersteuning bij de voorbereiding van legale documenten in het kader van 
nieuwe samenwerkingen (MTAs, CDAs, etc) 

Je helpt bij de coördinatie van het dagelijks functioneren van het diabetes labo: 

• Je coördineert de administratie (financieel en andere) binnen het diabetes 
labo 

• Je helpt bij het verbeteren of optimaliseren van administratieve taken 

• Je werkt grotendeels onafhankelijk, als contactpersoon tussen het eigen 
labo and andere departementen (bv. organisatie van postpakketten, 
contacten met leveranciers onderhouden etc.) 

  
Profiel 

• Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in Biomedische Wetenschappen of 
Management, met uitmuntende communicatie en management skills, of 
gelijkwaardig door ervaring 

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring in een soortgelijke 
functie 

• Je bent een administratief talent en werkt uitermate nauwkeurig 

• Je hebt uitmuntende IT, communicatie (schriftelijk en mondeling) en 
organisatorische skills 

• Je hebt een natuurlijke drive om organisatorische processen steeds te willen 
verbeteren 

• Je bent een organisatorisch talent en hebt relevante ervaring in het 
organiseren van meetings, evenementen, voorbereiding van presentaties, 
schrijven van minutes, en administratieve opvolging van projecten 

• Je kan zelfstandig en secuur werken en je getuigt van een goede 
persoonlijke werkorganisatie     

• Je kennis van het Nederlands en het Engels is uitstekend  



Aanbod 

• Wij bieden jou een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 1 
jaar met mogelijkheid tot verlenging 

• Wij bieden een boeiende en afwisselende job in een aangename werksfeer in 
een internationale omgeving. We voorzien bijkomende opleidingen in functie 
van de behoeften voor de uitoefening van deze functie. Bovendien biedt KU 
Leuven heel wat extra-legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, bijkomende verlofdagen, gratis of tegen gunsttarief 
pendelen met het openbaar vervoer, bedrijfsfiets, samenaankoop?…, meer 
details over onze arbeidsvoorwaarden kan je vinden op onze jobsite 

• Aan deze functie is een verloning in graad 5, 6 of uitzonderlijk 7 gekoppeld, 
afhankelijk van je ervaring en je competenties 

Interesse? 

Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij; 

• Mevrouw Sarah Pittomvils (tel.: +32 16 19 40 28 - vragen i.v.m. de 
procedure) 

• Of Dr. Lut Overbergh (tel +32 16 37 74 66 of lutgart.overbergh@kuleuven.be 
- vragen i.v.m. de inhoud van de functie) 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 07/07/2019 via onze online 
sollicitatietoepassing  

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing 
kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of 
functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of 
ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via 
diversiteit.HR@kuleuven.be. 

http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55173640
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55173640

