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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 bij de afdeling Clinical Development een uitdagende functie voor een: 
 
 

Onderzoeksmedewerker 
36 uur 
 
Vacaturenummer: INT154 
 

Functieomschrijving 
De afdeling CD ontwikkelt, analyseert en toetst vaccin concepten  door middel van pre-klinisch en 
klinisch onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moleculair biologische en immunologische 
technieken om nieuwe vaccin concepten te genereren en te analyseren. Binnen de afdeling CD zijn wij 
op zoek naar een full time onderzoeksmedewerker immunologie. 
 
Als onderzoeksmedewerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van experimentele 
werkzaamheden die betrekking hebben op het testen van de veiligheid en werkzaamheid van vaccins. 
Je bereidt je werkzaamheden voor in overleg met je collega’s en voert de experimenten zelfstandig of 
in een team uit. Je  documenteert de experimenten nauwgezet, in zowel labjournaals als rapportages.  
 

Functie-eisen 
 HBO opleiding, studierichting Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (life sciences) of 

een vergelijkbare studierichting met een sterke immunologische achtergrond. 

 Kennis van/affiniteit met immunologische technieken en assays, zoals celkweek, ELISA, 
Elispot en flow cytometrie. 

 Belangstelling voor de ontwikkeling van vaccins en de bijbehorende kwaliteitsregimes zoals 
GMP en GCP. 

 Ervaring met het werken in een BSL 2 laboratorium is een pre. 

 Ervaring met het uitvoeren en opzetten van functionele bacteriologische of virologische 
assays is een pre. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 Je bent zorgvuldig, kunt je werk goed organiseren en bent resultaat- en samenwerkingsgericht. 
 Je hebt een flexibele maar kritische werkhouding en bent goed in staat om zowel in 

teamverband als zelfstandig te werken. 
 Je bent stress bestendig en gewend projectmatig te werken aan de hand van deadlines 
 Je bent bereid consignatiediensten te draaien. 

 

Keywords 
Vaccinontwikkeling, immunologie, celkweek, ELISA, flow cytometrie, Elispot, functionele assays. 
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Aanbod  
Het betreft een functie in tijdelijke dienst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, maximaal € 3.634,82 bruto per 
maand (schaal 8) op basis van een volledig dienstverband (36-urige werkweek), exclusief 8% 
vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. 
 

Informatie  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jetta Bijlsma, afdelingshoofd 
Clinical Development. E-mail: jetta.bijlsma@intravacc.nl; telefoon: 030-7920436.  
 

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 en acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld 
 


