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

Projectleider m/v (36 uur per week)
Vacaturenummer: INT101
Functie
Wij zijn op zoek naar een ervaren projectleider die verantwoordelijk is voor het managen van (grote)
vaccin ontwikkelprojecten. De projecten kunnen de gehele ontwikkelketen omvatten of een deel
daarvan: van proof-of-concept tot en met vroege klinische ontwikkeling. Je draagt zorg voor de
planning, uitvoering en rapportage. Projectteams bestaan uit medewerkers van verschillende
afdelingen. Je rapporteert aan de programmamanager(s) van programma’s waarin je projecten zijn
ondergebracht. Je hiërarchisch leidinggevende is de CSO. Daarnaast onderhoud je contacten met
afdelingshoofden die mensen en apparatuur beschikbaar stellen en over inhoudelijke deskundigheid
beschikken. Grote projecten doorlopen verschillende stadia waarbij stage gating technieken worden
toegepast. Opdrachtgevers zijn NGOs, vaccinproducenten, biotechnologiebedrijven en de eigenaar van
Intravacc. Daarnaast wordt samengewerkt met academische centra en/of hun spin-out bedrijven.
Je bent verantwoordelijk voor:
 Het tijdig en binnen budget opleveren van project deliverables
 Opstellen van meerjarige projectplannen incl. risico analyse
 Uitvoering van projecten volgens plan binnen budget
 De samenwerking met de bij de projecten betrokken externe partijen
 De projectrapportages
 Voorbereiden en vastleggen van eventuele projectwijzigingen
 Aansturing en ondersteuning van projectmedewerkers
 Onderhouden van contacten met de opdrachtgever in samenspraak met de programmamanager
Functie-eisen
 PhD met minimaal 3 jaar Projectmanagement ervaring of MSc met 6 jaar Projectmanagement
ervaring
 Ervaring op het gebied van vaccinologie, farma of biotechnologie
 Ervaring met productontwikkeling van biologics (bij voorkeur met vaccins) tot en met de vroegklinische fase
 Ervaring met GMP, bij voorkeur in een R&D-omgeving (late stage product development, productie
van pilot scale GMP batches)
 Goede communicatieve vaardigheden en ervaring in aansturen/leidinggeven aan
grote/multidisciplinaire teams
 Oplossingsgericht en in staat om beslissingen te nemen en te werken onder tijdsdruk
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Engels en Nederlands
Aanbod
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, maximaal € 5450,50 bruto per
maand (maximaal BBRA-schaal 12). 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 de CSO, Prof. Dr.
G. Kersten, tel. 030 – 7920 460, e-mail gideon.kersten@intravacc.nl.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 21 mei 2019 digitaal via personeelszaken@intravacc.nl
Let op de VWNW en interne kandidaten genieten de voorkeur.
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