Intravacc is een toegepast wetenschappelijk onderzoekinstituut dat onderzoek doet naar nieuwe
vaccins. Door Intravacc worden enerzijds veelbelovende ideeën uit de wetenschap beschermd en
verder geholpen op het pad naar vaccins die waardevol zijn voor zowel de volksgezondheid als het
bedrijfsleven. Anderzijds wordt door Intravacc de beschikbare kennis op het gebied van
vaccinontwikkeling en -productie ingezet om R&D opdrachten voor klanten uit te voeren.
Het instituut rekent zowel de (inter)nationale overheid als bedrijven, onder andere binnen de
innovatieve farmaceutische industrie, tot haar klanten. In het komend jaar zal het instituut worden
verzelfstandigd, dus volop in beweging.
Het Animal Research Center (ARC) van Intravacc verricht proefdierkundig onderzoek op het gebied
van vaccinontwikkeling en -controle, infectieziekten en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Het ARC is daarnaast verantwoordelijk voor de fok van proefdieren benodigd voor deze
onderzoeken. Eigen onderzoek richt zich op de vermindering van proefdiergebruik, de verbetering
van welzijn van proefdieren en de vervanging van dierproeven door alternatieve methoden.
Bij Intravacc is een privatisering gaande en het ARC gaat op korte termijn over naar Poonawalla
Science Park (PSP) b.v.. Standplaats Bilthoven blijft ongewijzigd. Het is de intentie van alle partijen
om de overgang naar PSP begin 2019 te realiseren.

Het Animal Research Center zoekt een

Proefdierverzorger/ Biotechnisch
medewerker (m/v)
15 - 20 uur per week, 5 dagen per week
Vacaturenummer: INT077
Functie
Als proefdierverzorger/biotechnisch medewerker ben je samen met het team verantwoordelijk voor
de fok van proefdieren ten behoeve van proefdierkundig onderzoek en fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behorende dagelijkse werkzaamheden. Tevens houd je
administratie bij met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het welzijn van de dieren.
Alle werkzaamheden vinden plaats conform NEN-EN-ISO 9001:2000, 14001, 18001 en GLP/GMP.
Met het oog op de gestelde kwaliteitseisen werk je aan de hand van standaardprotocollen.
Vaccinatie voor deze functie is verplicht.
Profiel
Je hebt de MBO-opleiding Proefdierverzorging/Biotechniek met goed gevolg afgerond, d.w.z. je
hebt een bevoegdheid art. 13f2 volgens de Wet op de Dierproeven. Vanzelfsprekend heb je
belangstelling voor dieren. Ervaring met dierverzorging en affiniteit met fok zijn vereist.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kunt goed in teamverband werken, werkt
zorgvuldig en hebt een flexibele en dienstverlenende instelling. Je bent bereid weekenddiensten te
draaien.
Aanbod
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal EUR € 2.631,28 bruto per maand
(BBRA-schaal 5). Het salaris is gebaseerd op een volledig dienstverband (36-urige werkweek),
exclusief 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering.
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij mw. dr. M.A. van Roon, Hoofd ARC,
telefoon: 030-7920 558.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie, bij voorkeur digitaal, uiterlijk 21 november 2018 via
personeelszaken@intravacc.nl

