Vacature
Amsterdam Medical Data Science (AMDS) verbindt professionals in de gezondheidszorg
met datawetenschappers in de Metropoolregio Amsterdam. Als netwerk- en
kennisorganisatie stimuleert AMDS samenwerking op het gebied van kunstmatige
intelligentie en machine learning binnen de gezondheidszorg. Inmiddels zijn zo’n 1500
medewerkers en studenten van kennisinstellingen, ziekenhuizen en bedrijven
aangesloten. AMDS brengt hen samen, bijvoorbeeld door de beroemde Data en Pizza
meet-ups te organiseren. Daarnaast heeft AMDS de ambitie om ondersteuning te
bieden in alle fases van ontwikkeling. Van beginnen met machine learning tot
implementatie aan bed of in de spreekkamer. Met als uiteindelijke doel om de zorg
voor toekomstige patiënten te verbeteren.
Vanwege snelle groei van Amsterdam Medical Data Science en de recente versteviging
van de financiering vanuit Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit, de Amsterdam
Economic Board en Smart Health Amsterdam, wordt AMDS verder geprofessionaliseerd
en is er een vacature ontstaan voor de positie van

Lid van de Executive Board van Amsterdam Medical Data Science
Als lid van de Executive Board bent u betrokken bij de het besturen van en vormgeven
aan alle activiteiten van AMDS. Dat vergt naar verwachting een tijdsbesteding van
enkele uren per maand. Uw belangrijkste functie is het verder uitbreiden van het AMDS
netwerk en het faciliteren van samenwerkingen op het gebied van kunstmatige
intelligentie en machine learning binnen de zorg. U werkt daarbij nauw samen met de
overige leden van de Executive Board. Deze bestaat uit twee vertegenwoordiger van
Amsterdam UMC en een vertegenwoordiger van respectievelijk Klinische
Informatiekunde, UvA, VU en CWI. De Executive Board wordt ondersteund door een
Advisory Board, waarin vertegenwoordigers van alle ziekenhuizen en kennisinstellingen
en een selectie van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven binnen de Metropoolregio
Amsterdam worden opgenomen.
Gegeven de beoogde brede vertegenwoordiging in de Executive Board dient de
kandidaat voornamelijk werkzaam te zijn in Amsterdam UMC, locatie AMC en bij
voorkeur als medisch specialist. Affiniteit met data, machine learning en
informatietechnologie zijn uiteraard belangrijk, net als vaardigheden op het
gebied van organisatie en communicatie.
Ga voor meer informatie naar www.amsterdammedicaldatascience.nl. Of neem contact
op met Dr. Mark Hoogendoorn (Computational Intelligence, VU) of Dr. Paul Elbers
(Amsterdam UMC). Zij zijn bereikbaar via info@amsterdammedicaldatascience.nl.
Solliciteren kan tot en met donderdag 5 maart 2020, eveneens per e-mail, via
applications@amsterdammedicaldatascience.nl.

