Intravacc is dé plek in Nederland met een breed toegankelijke en complete infrastructuur
voor translationeel vaccinonderzoek en -ontwikkeling. Op het instituut worden goede
ideeën uit de wetenschap verder geholpen op het pad naar vaccins die waardevol zijn voor
zowel de volksgezondheid als het bedrijfsleven. Het instituut rekent zowel de
(inter)nationale overheid als diverse farmaceutische bedrijven tot haar klanten. In het
komend jaar zal het instituut worden verzelfstandigd tot een publiek- private onderneming.
Binnen Intravacc hebben wij een uitdagende functie voor een:

Scientific Liaison Officer (m/v)
(36 uur per week)

Vacaturenummer: INT129
Functieomschrijving
Als SLO maak je onderdeel uit van het team Business Development (4 personen) en rapporteer je aan
de Vice President Business Development. Daarnaast werk je nauw samen met collega’s van Business
Development, Finance, de Vice President Research & Development, de Program Director, Legal en ook
met externe organisaties en zakenpartners.
Taken & verantwoordelijkheden:















het relatiebeheer van zowel profit en non profit klanten als prospects;
ontwikkelen en beheren van klantennetwerk en informatie stroom;
ontwikkelen en onderhouden van wetenschappelijke en klinische expertise binnen Intravacc;
Identificeert, ontwikkelt en onderhoud wetenschappelijk relaties met KOL’s en professionele
organisaties;
ontwikkelt een KOL engagement plan;
een
vertaalslag maken
van
complex wetenschappelijk inhoudelijke
informatie
naar begrijpelijke taal voor marketingdoeleinden (tekst en slides);
informatiekanaal voor nieuwe R&D ontwikkelingen en klinische trial activiteiten;
inzicht vergaren voor het uitzetten van een wetenschappelijke en medische strategie;
het ondersteunen van onze Advisory Board;
het deelnemen aan wetenschappelijke conferenties;
het met elkaar in contact brengen van externe en interne stakeholders;
zorgt
ervoor
dat
data
worden
gepresenteerd
op
conferenties
(abstracts/posters/presentaties);
managet en beheert de wetenschappelijke publicatie strategie binnen Intravacc;
schrijft wetenschappelijk persberichten.

Functie-eisen

Afgeronde WO opleiding (PhD, MD, PharmD of MSc) in de biotechnologie, farmacie of medische
microbiologie;

minimaal 3-5 jaar werkervaring in klinisch onderzoek, medical affairs binnen de pharma
industrie;

heeft commerciële/zakelijke en wetenschappelijke kennis- en ervaring op het gebied van de
biotech industrie en bij voorkeur op het gebied van vaccinontwikkeling en het valoriseren
van gegenereerde kennis;

weet verbindingen te leggen tussen wetenschappelijk inhoudelijke en business gerelateerde
zaken;

is een netwerker: kan beïnvloeden, overtuigen en adviseren;

is proactief en oplossingsgericht;

is een teamspeler en in staat om op diverse niveaus in de organisatie te communiceren;

werkt nauwkeurig en heeft oog voor detail;

is flexibel, kan plannen en organiseren en weet diverse activiteiten en projecten parallel uit te
voeren.

Aanbod
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, maximaal € 5.003,97 bruto
per maand (BBRA-schaal 11). Het salaris is gebaseerd op een volledig dienstverband (36-urige
werkweek), exclusief 16,37% Individueel Keuze Budget. De aanstelling zal plaatsvinden op basis van
indeling Functiegebouw Rijk, Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Het betreft een functie in tijdelijke dienst
voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken,
030-7920473 / 030-7920449.
Solliciteren
Ben jij op zoek naar een baan voor langere tijd? Wil jij in een bedrijf met 150 super leuke collega`s
werken? Wil jij je ontwikkelen en onmisbaar maken binnen een wetenschappelijk bedrijf? Stuur je cv
en motivatiebrief dan naar personeelszaken@intravacc.nl en wie weet ben jij degene die wij zoeken.

