
Medisch data assistent voor 36 uur per week 
Stichting Kind en Groei – LRG, Rotterdam 
Bepaalde tijd 
€2.214 - €3.040 per maand 
 
Werkomgeving  
Stichting Kind en Groei (SKG) werd in 1969 opgericht om onderzoek te doen naar groei- en 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 5000 kinderen 
geboren die na de geboorte zo slecht groeien dat zij uiteindelijk veel kleiner worden dan hun 
leeftijdsgenootjes. Bij bepaalde groeistoornissen kan de groei bevorderd worden door 
behandeling met groeihormoon. Sinds 1998 beoordeelt SKG starten en doorgaan met 
groeihormoonbehandeling bij kinderen in Nederland. De gegevens van kinderen die behandeld 
worden met groeihormoon, worden geregistreerd in een landelijke database, de Landelijke 
Registratie Groeihormoonbehandeling kinderen (LRG). De LRG is door de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) erkend als 
kwaliteitsregistratie. SKG-LRG is gevestigd op de Westzeedijk 106, Rotterdam. 
 
De baan 
Als medisch data-assistent zorgt u voor het compleet maken van medische gegevens van kinderen 
die behandeld worden met groeihormoon centra. U controleert binnenkomende medische 
gegevens en voert deze in de database in. U vraagt ontbrekende gegevens op bij behandelend 
artsen. U zorgt voor de voorbereiding van beoordelingsdossiers. Daarnaast onderhoudt u 
contacten met kinderarts-endocrinologen. 
 
Wat wij vragen 
U bent in het bezit van een VWO of HAVO diploma. Medische kennis is vereist. U heeft b.v. een 
diploma doktersassistent(e) of kinderverpleegkundige. Daarnaast beschikt u over uitstekende 
communicatieve vaardigheden en heeft u een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. U 
bent uitermate nauwkeurig en bezit speurzin. U heeft ervaring en affiniteit met gegevensinvoer en 
datacontrole. U bent pro-actief, flexibel, enthousiast en kunt geheel zelfstandig werken. 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs en 
diploma's zijn een voorwaarde voor de aanstelling. 

Wat bieden wij 
SKG-LRG biedt u een afwisselende functie in een hoogwaardige kennisorganisatie. Wij bieden in 
eerste instantie een aanstelling voor 12 maanden met een proefperiode, met uitzicht op een vaste 
aanstelling bij goed functioneren. Naast het bruto maandsalaris conform schaal 6 bij een volledige 
werkweek van 36 uur. bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel 
reiskostenbudget en studiemogelijkheden.  
 
 
 
 



Interesse in deze vacature? Graag ontvangen we uw sollicitatie. U kunt online reageren of uw 
cv met motivatiebrief per e-mail sturen aan Ineke Beukers, i.beukers@kindengroei-lrg.nl. 
Voor vragen of aanvullende informatie, neem contact op met Stichting Kind en Groei-LRG via 010-
2251533.  
 
 
Soort dienstverband: Bepaalde tijd 
Salaris: €2.214,00 tot €3.040,00 /maand 
Opleiding: 

• VWO (Aanbevolen) 
• Medische kennis  


