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Intravacc is dé plek in Nederland om te werken aan de ontwikkeling en productie van vaccins die 
waardevol zijn voor de wereldwijde gezondheidszorg. Als een gevestigde Contract Development & 
Manufacturing Organization (CDMO) met meer dan 100 jaar ervaring biedt Intravacc een breed scala aan 
expertise voor het zelfstandig ontwikkelen en produceren van innovatieve vaccins voor partners over de hele 
wereld, waaronder (inter)nationale overheden, volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & Melinda Gates 
Foundation), biotech en farmaceutische bedrijven.  
 

Project Engineer 
32 – 40 uur per week  
 
Vacaturenummer: 052022  
 
De functie 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het specificeren, ontwerpen en/of wijzigen van  
labapparatuur, installaties, productiesystemen, processen, P&ID’s, stroomschema’s e.d. inclusief 
bijbehorende ontwerpberekeningen. Je draagt zorg voor het verbeteren van het beheer en onderhoud 
van onze apparatuur. 
 
Als Project Engineer ondersteun je het primair proces van Intravacc namelijk de ontwikkeling van 
vaccins van lead tot klinische fase I/II. Je maakt deel uit van de afdeling Facilities. Kernactiviteiten van 
de afdeling zijn: facilitair, onderhoud, engineering en validatie. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de Project Engineer zijn: 

• Je bent de interne vraagbaak voor alle technisch inhoudelijke aspecten binnen Intravacc op 
gebied van lab-apparatuur, utilities en productiesystemen 

• Je leidt multidisciplinaire technische projecten binnen Intravacc 
• Je stelt HAZOP’s en FMEA’s op en voert deze uit 
• Je bent verantwoordelijk voor de technische specificaties van lab-apparatuur, 

productiesystemen en utilities 
• Je beoordeelt installatie-, projectaanvragen en de daarbij behorende URS’en 
• Je beoordeelt en beheert tekeningen (P&ID, GA enz.) aangaande technische installaties 
• Je implementeert verbetering aan processen en installaties 
• Je maakt capaciteitsberekeningen voor, utilities en productiesystemen 
• Je geeft technische input voor o.a. onderhoudscontracten van lab-apparatuur, utilities en 

productiesystemen in samenwerking  
• Je bent bekend met rout cause analyses, deviaties, CAPA’s en changes 
• Je neemt actief deel aan interne- en externe audits 
• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van het afdelingsbeleid 
• Je support de operationele maintenance werkzaamheden. 

 
Jouw profiel 
 Je hebt een afgeronde HBO opleiding Technische Bedrijfskunde & Werktuigbouwkunde  
 Je hebt goede kennis en ervaring met het technisch beheer van labapparatuur, utilities en 

productiesystemen 
 Je hebt basiskennis van de farmaceutische regelgeving op gebied van GMP 
 Ervaring in de farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie is een pré 
 Je hebt een hands on mentaliteit 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
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Ons aanbod 
Je wordt onderdeel van een enthousiast team binnen een innovatief groeiend bedrijf dat een 
substantiële bijdrage levert aan de wereldwijde gezondheidszorg. Je krijgt volop de mogelijkheid om de 
organisatie verder te professionaliseren én om jezelf – zowel technisch als persoonlijk – verder te 
ontwikkelen. 
 
Het betreft een functie in tijdelijke dienst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  
Wij bieden daarvoor een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld 
en 8,3 % eindejaarsuitkering. 
 

Informatie 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mascha Albrecht, Facilitair Manager 
telefoon: 030-79 20 471. Voor vragen rondom het sollicitatieproces kun je een mail sturen aan Human 
Resources, personeelszaken@intravacc.nl. 
 

Solliciteren 
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan zou jij zomaar onze nieuwe collega kunnen worden! 
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. 
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