Intravacc is een toegepast wetenschappelijk onderzoekinstituut dat humane vaccins ontwikkelt.
Enerzijds worden veelbelovende ideeën uit de wetenschap verder ontwikkeld tot waardevolle vaccins.
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 tot haar klanten. Dit jaar zal het
instituut worden geprivatiseerd.
Intravacc zoekt een

Ervaren planner m/v (24 uur per week)
Vacaturenummer: INT100
Functie
Intravacc voert R&D projecten uit die sterk variëren in complexiteit en omvang. Efficiënte inzet van
medewerkers vraagt een intensief planningsproces dat momenteel geoptimaliseerd wordt. Op het
projectbureau maak je planningen i.o.m. projectleiders en afdelingshoofden.
Werkzaamheden:

•
•
•
•
•
•
•

Vormgeven van het gebruik van MS project als uniforme planningstool
Opzetten uniforme planning in MS project
Ondersteunen van projectleiders bij het opzetten en wijzigen van de projectplanning
Ondersteunen van afdelingshoofden bij het toewijzen van resources aan projectactiviteiten
In kaart brengen van kritieke pad van het project
Koppelen van resources (personen en laboratoria) aan projectactiviteiten
Koppelen van planningen van meerdere projecten ten behoeve van portfolio management

Functie-eisen
• Aantoonbare ervaring in het opzetten van planningen in MS project, liefst op het gebied van
projectportfolio
• Analytisch, in staat planningen te doorgronden en kritieke pad aan te brengen
• Communicatief; stevige persoonlijkheid, goede sparringpartner voor inhoudelijke professionals
• Initiatiefrijk, enthousiasmerend en overtuigend
• Stressbestendig
• Bij voorkeur enige ervaring met projectmanagement
Aanbod
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, maximaal € 3384,77 bruto per
maand (maximaal BBRA-schaal 8). Het salaris is gebaseerd op een volledig dienstverband (36-urige
werkweek), exclusief 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering.
De aanstelling zal plaatsvinden op basis van de indeling Functiegebouw Rijk, Project/Programmamanagement.
Informatie
Voor meer informatie over de functie en over de selectieprocedure kun je terecht bij Karin Musters –
de Froe (hoofd Projectbureau), tel. 030 – 7920 487, e-mail karin.musters@intravacc.nl of Gideon
Kersten (CSO) tel. 030 7920 460, e-mail gideon.kersten@intravacc.nl.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 17 mei 2019 digitaal via personeelszaken@intravacc.nl.
Let op VWNW en Interne kandidaten genieten de voorkeur.

