
 
 
 

 
 
 
 
 
Pearson Benelux B.V. 
Kabelweg 37 
1014 BA Amsterdam 
The Netherlands 
T: +31 (0)20 581 5500 
www.pearsonclinical.nl 

 
 

Pearson Benelux zoekt voor de afdeling Research & Development een: 

Junior Coördinator Dataverzameling 

32 uur/4 dagen per week 

 

Als Junior Coördinator Dataverzameling lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 

psychologisch testmateriaal zoals intelligentie- en neuropsychologische tests. Samen met twee andere 

collega’s ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van alle wetenschappelijke data in 

het kader van de ontwikkeling van nieuwe tests.  

De functieomschrijving 

Als Junior Coördinator Dataverzameling leid je je eigen projecten. In hoofdzaak ben je verantwoordelijk 

voor dataverzameling en het samenstellen van kwalitatief goede steekproeven voor de ontwikkeling 

van tests. Je wordt daar bij begeleid door de Senior Coördinator Dataverzameling. Je voert taken uit 

zoals het trainen van testleiders in het afnemen van een test, het schrijven van een plan van aanpak 

voor je dataverzamelingen, het opstellen van data-invoerbestanden, de realisatie van de 

dataverzameling en het beheren en opschonen van data. Ook ga je op zoek naar mogelijke 

samenwerkingspartners die ons helpen bij de dataverzamelingen en onderhoud je contacten met 

bestaande partners. Daarnaast handel je administratieve zaken af zoals het opstellen van contracten, 

het bijhouden van het budget en het verwerken van declaraties.  

Jouw profiel 

Onze nieuwe collega: 

- Is een aanpakker en denkt in oplossingen; 

- Kan zelfstandig werken; 

- Kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden en hierin prioriteiten stellen; 

- Is stressbestendig en kan met deadlines omgaan; 

- Toont initiatief en kan creatieve oplossingen bedenken; 

- Heeft kennis van en ervaring met tests; 

- Werkt nauwkeurig en gaat integer om met privacygevoelige informatie; 

- Heeft een HBO achtergrond in de psychologie, of een soortgelijke opleiding; 

- Het hebben van ervaring met het doen van onderzoek en werken met data is een pre. 

Wij zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet en zichzelf presenteert met durf en lef. Je bent 

niet bang om initiatief te nemen en gaat op zoek naar mogelijkheden en oplossingen om grote 

dataverzamelingen zo snel en efficiënt mogelijk te verzamelen. Dit alles doe je uiteraard binnen de 

gestelde kwaliteitseisen. Je werkt nauwkeurig en bent integer, in het bijzonder waar het aankomt op 

de bescherming van privacygevoelige informatie. Je hebt een HBO achtergrond, waarbij je kennis hebt 

opgedaan op het gebied van onderzoek en testafname. Bijvoorbeeld een afgeronde opleiding 

Toegepaste Psychologie. 



Wat krijg je ervoor terug? 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan in een professionele, internationale en informele 

werkomgeving. Op het moment werken wij vanwege COVID-19 vanuit huis, maar ons kantoor is 

gevestigd op loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk. 

Een marktconform salaris (CAO Uitgeverijbedrijf), goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: 

een bonusregeling, 27 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband), reiskostenvergoeding en een 

vergoeding voor de zorgverzekering. 

Ben je geïnteresseerd? 

Herken je jezelf in het profiel en lijkt deze functie je uitdagend? Solliciteer dan vóór 15 april 2021 door 

jouw CV én motivatiebrief te sturen. Je kunt deze sturen naar: onderzoek-nl@pearson.com  

Voor vragen kun je contact opnemen met Merel van der Voort-Braak via merel.braak@pearson.com  

• Alle aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld, anoniem solliciteren wordt 
gewaardeerd.  

• We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s  
• Wil je iets zeggen over hoe deze vacature inclusiever kan? We horen het graag. 

Wij sturen geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, maar zullen kandidaten zo spoedig mogelijk na 

de sluitingsdatum laten weten of een uitnodiging voor een eerste gesprek volgt.    

NB. Ingekomen CV's worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. In het kader van ons Data Privacy 

beleid worden alle gegevens één maand na afronding van de sollicitatieprocedure uit de Pearson 

Recruitment mailbox verwijderd.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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