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:

Junior Controller (m/v)
(36 uur per week)
Vacaturenummer: INT133
Functieomschrijving
In de functie van Junior Controller ben je onderdeel van de Finance & Accounting groep van 5 mensen
binnen Intravacc. Je draagt zorg voor de juiste en tijdige financiële administratie en rapporteert aan
belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden:








Analyseert tussenrekeningen grootboek en voert correcties uit;

Verwerkt en analyseert urenverantwoording en stelt rapportages op;
Verwerkt memoriaalboekingen;
Ondersteunt bij de maandafsluiting van onder andere de projectadministratie;
Ondersteunt bij maken van rapportages en toewijzen goedkeuringen binnen ERP-pakket:

Stelt cost statements en controle dossiers op voor externe opdrachtgevers en accountants
(zowel nationaal als internationaal).

Functie-eisen







Je bent een financiële medewerker met enkele jaren bedrijfservaring, opgedaan als assistent
controller of junior (project) controller;
Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
Daarnaast beschik je over een uitstekend analytisch vermogen en je maakt financiële
pakketten snel eigen;
Excel kent weinig tot geen geheimen voor je;
Je bent accuraat en je ziet verbanden tussen de cijfers;
Je bent goed in staat financiële data om te vormen tot informatie voor belanghebbenden.

Aanbod
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.521,52, bruto per maand (BBRAschaal 8). 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, 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 Rob van Zeeland. E-mail:
rob.van.zeeland@intravacc.nl; telefoon: 030-7920 561.

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? Solliciteer
dan meteen en stuur je cv en motivatiebrief naar personeelszaken@intravacc.nl, wacht niet te lang
want de vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden.

Let op interne en VWNW kandidaten genieten de voorkeur.
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