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biosafety and biotechnology regulatory services 

Job vacancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biosafety Platform & Innovation Manager 

Perseus BV is een samenwerkingsverband van experts op het gebied van bioveiligheid en regelgeving uit 
verschillende toepassingsgebieden, met een focus op biotechnologie. Afhankelijk van de behoeften en 
verwachtingen van de individuele klant biedt Perseus de nodige expertise voor alle aspecten verbonden 
met de veiligheid van biologisch materiaal zoals onder meer risicobeoordeling, risicobeheer, analyse van 
geldende wetgeving en goed praktijken, issue management, communicatie, enz. Perseus BV heeft een 
breed en uitgebreid klantenbestand, met zowel grote als kleine bedrijven, academische instellingen en 
overheden, in verschillende sectoren, o.a. biotechnologie en pharma, zowel in België, Europa als in de rest 
van de wereld. In de loop van bijna 20 jaar heeft Perseus een unieke positie verworven en ijzersterke 
reputatie opgebouwd in haar expertise. Voor meer informatie kan je terecht op www.perseus.eu. 
 
We bouwen een digitaal platform dat de interne werking zal optimaliseren en de dienstverlening fors zal 
versterken. Omdat digitaliseren een dynamisch proces is, zal Perseus na de implementatie van het platform 
blijvend investeren in digitale innovatie.  
 
Om die innovatieve drive en klantgerichtheid vast te houden en uit te breiden, zoeken we een Biosafety 
Platform & Innovation Manager. Deze persoon werkt aan strategische vraagstukken die gerelateerd zijn aan 
de (verdere) digitalisering van de dienstverlening en is in staat om kansen in de markt te signaleren en bij 
te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe voorstellen en toepassingen. 

Taken 
• Bevestigen van positie als 

innovatieve partner voor de 
klanten 

Innovatieve ideeën en klantuitdagingen strategisch omzetten in 
verhandelbare en waardevolle oplossingen, die opgeschaald kunnen 
worden, o.a. Het ontwikkelde digitaal platform  

• E-learning introduceren Inzicht geven in het samenstellen van plannen, presentaties en 
overzichten die nodig zijn om de productontwikkelingsactiviteiten 
door het hele bedrijf, efficiënt te stimuleren en verder te ontwikkelen 

• Scouten en monitoren van 
innovatieve zakelijke trends 

Focus op datamanagement (single customer view, dataconnectiviteit, 
privacy by design, …) en datagedreven marketing (marketing-
automatisering, data onboarding, …) 

• Klanteninzicht verwerven Informatie verzamelen over klantennoden, concurrentie, 
marketingonderzoek in functie van nieuwe digitale mogelijkheden 

• Strategisch bedrijfsadvies Advies over verbetering en tools voor processen binnen de 
organisatie 
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Profiel 
• Je kan zowel divergerend (meerdere oplossingen bedenken voor 1 probleem) als convergerend denken 

(ideeën vertalen in concrete oplossingen). 
• Je hebt minstens een masterdiploma in de levenswetenschappen en hebt een hoge affiniteit met 

digitalisering. 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Frans is een nice-to-have. 
• Je werkt graag interdisciplinair. Je houdt er van je collega’s te inspireren en geïnspireerd te worden door 

hen. 
• Je bent ervaren in het identificeren van problemen en streeft naar pragmatische oplossingen. 
• Je bent klantgericht en ondernemend 

 
 

Aanbod 
• Perseus is een referentie binnen de bioveiligheid en zal met het nieuwe platform en de verdere digitale 

diensten ook future proof zijn. Je komt terecht in een ambitieuze onderneming met een aangename en 
familiale werksfeer, en waar er ruimte is voor creativiteit en initiatief. 

• Het Perseus team bestaat uit gedreven, hoogopgeleide en enthousiaste experten met verschillende 
wetenschappelijke achtergronden. 

• Expertise is essentieel! Alle Perseus medewerkers krijgen mogelijkheden om gepaste opleidingen te 
volgen. 

• De betrekking is voltijds, maar deeltijds (80%) en flexibele werkuren zijn bespreekbaar. 
• Je verloning wordt op een stimulerende manier afgestemd op je competenties, aangevuld met een 

aantal extralegale voordelen. 
• De uitvoering van de taken gebeurt via thuiswerk, via interacties op kantoor en op verplaatsing bij 

klanten. 
• Deze baan geeft de mogelijkheid om verder te groeien in een zeer dynamisch bedrijf.  

 
 

Info en contact 
Wil je meehelpen de krijtlijnen uittekenen vanuit een strategisch perspectief? 
Mail je cv, contactgegevens van 2 referentie personen en korte brief waarin je ons overtuigt dat je de ideale 
kandidaat bent naar jobs@perseus.eu. Wij nemen verder contact met je op. 
Deze vacature blijft open tot een geschikte kandidaat gevonden is. 
 
15/4/2022, Sint-Martens-Latem	


