Flanders Vaccine vzw zoekt een (m/v)

Algemeen coördinator Flanders
Vaccine
Achtergrond
Flanders Vaccine (www.flandersvaccine.be) is een initiatief van UHasselt,
FlandersBio, UAntwerpen, UGent en BioMaric en heeft als doel een
innovatieplatform uit te bouwen voor de ontwikkeling van vaccins en
immunotherapeutica.
Functie-inhoud
Flanders Vaccine brengt met haar leden de academische en industriële partners en
overheidsinstanties samen die expertise hebben in O&O voor vaccins en
immunotherapeutica. Via innovatie wensen we verhoogde economische activiteit in
dit domein en in de regio te stimuleren.
Voor de realisatie van deze doelstellingen zoekt Flanders Vaccine een algemeen
coördinator.
Je bent verantwoordelijk voor:
• Inventarisatie expertise vaccin-gerelateerd onderzoek en ontwikkeling van
vaccins in Vlaanderen (mapping)
• Katalyseren
van
nieuwe
projectaanvragen
(ontwikkeling
projectconsortia/indiening)
• Opvolgen van de financieringsoproepen
• Uitwerken verdere financieringsmogelijkheden Flanders Vaccine
• Organiseren events, workshops en studiedagen ter ondersteuning van
Flanders Vaccine’s activiteiten
• Samenbrengen en distributie van verslagen van workshops en studiedagen
• Samenwerkingen met andere platformen (o.a. in Europese projecten)
voorbereiden
• Verdere uitwerking van PR/communicatie strategie met inbegrip van website,
folder en presentaties
• opvolging van de activiteiten in de tracks R&D, Clinical trials en Nationale en
internationale visibiliteit in samenwerking met de track leads (leden van de
Raad van Bestuur)
• rapportering van de dagelijkse activiteiten en financiële verslaggevingen op de
vergaderingen van de Raad van Bestuur
Profiel
• De medewerker beschikt over een doctoraatsdiploma in het domein van de
levenswetenschappen of gelijkwaardige werkervaring
• Taalkennis Nederlands, Engels en Frans
• Ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden
• Affiniteit met het bedrijfsleven (bij voorkeur in het domein biotech, farma,
medtech)
• Goede kennis van de life sciences sector (vaccinologie, immunologie, infectie)

•
•
•

Zelfstandige, resultaatgerichte, planmatige en organisatorische vaardigheden
Vlot kunnen samenwerken in teamverband
Excellente communicatievaardigheden

Aanbod
• Een uitdagende functie met
o met gevarieerd takenpakket
o met ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werk
o binnen een ruim netwerk van academische en industriële leden en
partners
• Arbeidsovereenkomst (80-100%) van onbepaalde duur met aanvang per 1
februari 2018
• Personeelsvoordelen:
o computer
o gsm/smartphone
o maaltijdcheques
Selectieprocedure
• Voorselectie op CV en motivatiebrief (gericht aan Sven Arnouts, Voorzitter
RvB)
• Interview voor de geselecteerde kandidaten.
Kandidaatstelling
Gelieve
een
e-mail
met
CV
en
motivatiebrief
te
sven.arnouts@flandersvaccine.be en dit voor 15 oktober 2017.

sturen

naar

