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.
De afdeling Process Development Bacterial Vaccines zoekt een

Onderzoeksmedewerker Down Stream Processing
36 uur per week
Vacaturenummer: INT083
De functie
Als onderzoeksmedewerker DSP draag je bij aan de procesontwikkeling van diverse bacteriële
vaccins. Je voert werkzaamheden uit op het gebied van de zuivering van vaccincomponenten,
waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen, optimaliseren en valideren van filtratie- en
chromatografieprocessen.
Het werk wordt uitgevoerd in ingeperkte ruimtes (BSL-2/ML-II). Aandacht voor zowel
veiligheidseisen als kwaliteitseisen (GLP, GMP) is belangrijk voor het uitvoeren van de functie.
Je werkt zelfstandig maar ook in teamverband, zowel binnen als buiten de afdeling. Je stemt de
onderzoeksopzet en laboratoriumwerkzaamheden af binnen het team. Je rapporteert de
onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk aan de (deel)projectleider. Er wordt van je verwacht
dat je een bijdrage kunt leveren aan het schrijven van eindrapportages en publicaties.
Het profiel
•
Je bent in het bezit van een relevant HBO diploma (biotechnologie/Life Technologies)
•
Je hebt affiniteit met zuiveringstechnieken als filtratie en kolomchromatografie en ervaring
met HPLC
•
Je hebt gewerkt met biologische agentia
•
Je bent in staat een protocol nauwkeurig te volgen voor het uitvoeren van in proces
controles zoals het bepalen van eiwit en DNA concentraties
•
Kennis van GMP is een pré
•
Verder kun je kunt goed plannen en organiseren, je bent zelfstandig en een
communicatieve teamspeler met een flexibele instelling
•
Je beheerst zowel de Nederlandse en Engelse taal en bent in staat in beide talen op
accurate wijze te rapporteren
Ons aanbod
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.384,77 bruto per maand (BBRAschaal 8). Het salaris is gebaseerd op een volledig dienstverband (36-urige werkweek), exclusief
8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering.
Je wordt geplaatst binnen de afdeling Process Development Bacterial Vaccines en aangesteld als
onderzoeksmedewerker volgens de indeling in het Functiegebouw Rijk.
De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Dr. M. Stork, Afdelingshoofd Process
Development Bacterial Vaccines, telefoon: 030-7920 525.

Solliciteren
Je sollicitatie kun je sturen naar personeelszaken@Intravacc.nl.
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