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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.  

 

Binnen Intravacc hebben wij een uitdagende functie voor een: 

 

 

Hoofd Manufacturing 
36 uur per week 
 
Vacaturenummer: INT143 

 

Voor deze functie zoeken wij een persoon met relevante managementervaring binnen een life sciences 

omgeving. 

Functieomschrijving 
 

De functie van Hoofd Manufacturing is veelzijdig, waarbij het verbinden van verschillende teams een 

centrale rol speelt. Je geeft direct leiding aan de Productieleider en de Cleanroom coördinator en 

rapporteert aan de COO. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en professionalisering van de activiteiten binnen 

de afdeling Manufacturing; 

• Je ziet toe op de beschikbaarheid, onderhoud en kwalificatie van de productiefaciliteiten 

(apparatuur, systemen, utilities en ruimtes) binnen de afdeling Manufacturing, zodanig dat de 

activiteiten worden uitgevoerd conform de kwaliteits- en veiligheidseisen door samenwerking 

met diverse afdelingen waaronder de afdeling Facilities en Quality Assurance; 

• Verder draag je zorg voor voldoende resources binnen de afdeling Manufacturing en je 

signaleert en communiceert tijdig eventuele knelpunten; 

• De kwaliteit van de activiteiten wordt gewaarborgd door het tijdig signaleren en (laten) 

behandelen van afwijkingen/risicovolle situaties en het opstarten van maatregelen ter 

correctie/preventie; 

• Het toezien en het leiden van verbeterprojecten (waaronder change control). 

Functie-eisen 
• HBO- WO denkniveau, waarmee je de GMP-cultuur procesmatig en structureel verder kunt 

opbouwen, begeleiden en professionaliseren; 

• Senior level leidinggevende ervaring binnen een life sciences omgeving; 

• Je bent ondernemend, analytisch onderlegd en een inspirerende en motiverende leidinggevende; 

• Ervaring met verbeterprojecten op gebied van efficiëntie en kwaliteit; 

• Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal is goed. 

Aanbod  
Wij bieden een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 8,3 % 

eindejaarsuitkering. 
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Informatie  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met HR. E-mail: 

personeelszaken@intravacc.nl; telefoon: 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. Wacht niet te lang want de vacature sluit 

zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. 

 

Let op interne kandidaten genieten de voorkeur. 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:personeelszaken@intravacc.nl.

