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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: 
 
 

Afdelingshoofd Clinical Development 
36 uur per week 
 
Vacaturenummer: INT144 

Functieomschrijving 
Onder aansturing van de VP R&D ben je als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) 
ontwikkeling en aansturing van de afdeling Clinical Development en haar medewerkers. Binnen deze 
afdeling worden onder andere virale en bacteriële stamconstructies gemaakt en preklinisch en klinisch 
onderzoek uitgevoerd. Verschillende expertises zijn daarbij vertegenwoordigd, zoals moleculaire 
biologie, immunologie en klinische expertise. Als afdelingshoofd draag je zorg voor de kwaliteit van het 
onderzoek dat de afdeling doet ten behoeve van de lopende projecten binnen Intravacc. Daarnaast 
borg, verbreed en verdiep je de kennis om de afdeling toekomstbestendig te houden.  

Taken en verantwoordelijkheden 
 de vertegenwoordiging van de afdeling op het eigen vakgebied, in interne en externe 

overleggen, samenwerkingsverbanden en (inter-)nationale gremia; 
 constructieve samenwerking met andere afdelingen; 
 je organiseert en stuurt op hoofdlijnen de activiteiten en werkprocessen van de afdeling. Jouw 

sturing is gericht op optimalisatie van resultaat, (kosten)effectiviteit, kwaliteit, en tijdigheid. 
Daarbij maak je gebruik van een afdelings-plan, -begroting en -budget; 

 je draagt bij aan de borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en draagt 
zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de werkprocessen binnen de afdeling;  

 het aansturen van een team van professionals. Je stimuleert open communicatie, verbinding 
en samenwerking binnen en buiten de afdeling; 

 de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers in je team. Je geeft richting, inspireert en 
motiveert de medewerkers. Je bent in staat kritisch te zijn, een spiegel voor te houden en 
feedback te geven.  

Functie-eisen 
 beschikt over een PhD in een voor de afdeling relevant gebied; 
 je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld van de afdeling en bent in staat om een 

relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;  
 bij voorkeur aantoonbare leidinggevende ervaring aan professionals; 
 management ervaring binnen een wetenschappelijke/complexe omgeving, kennis van 

financieel-economische processen en bedrijfsvoeringprocessen; 
 organisatie-sensitief en omgevings-bewust; 
 creatief en/of origineel: je bent vernieuwend in denken en handelen;   
 zelfinzicht en zelfontwikkeling: je leert van ervaringen, toont zelfreflectie en bezinning. 
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Aanbod  
Zowel de inschaling in functieschaal (schaal 12 of 13) als de inschaling van het salaris, zijn afhankelijk 
van opleiding en ervaring. Het salaris is maximaal €5.710,8 (schaal 12) of € 6.419,14 (schaal 13) bruto 
per maand (BBRA-schaal). 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, Manager. 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 Elly van Riet, VP R&D. E-mail: 
elly.van.riet@intravacc.nl; telefoon: 030-7920504. 

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. Wacht niet te lang want de vacature sluit 
zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. 
 

Let op interne en VWNW kandidaten genieten de voorkeur. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 


