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biosafety and biotechnology regulatory services 

Job vacancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biosafety and Regulatory Specialist 

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. 
 
Onze “biosafety and regulatory specialists” begeleiden onze klanten bij het veilig werken met 
ziekteverwekkers en/of genetisch gemodificeerde organismen. Dit vereist een diepgaand inzicht in 
infrastructuurkenmerken, essentiële veiligheidsuitrusting en belangrijke procedures. Bovendien hebben 
onze specialisten een grondige kennis van een breed scala aan wettelijke vereisten en weten ze hoe ze deze 
moeten toepassen om ervoor te zorgen dat onze klanten volledig voldoen aan de relevante regelgeving. 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega, die houdt van wetenschappelijke uitdagingen in combinatie met 
administratie en wetgeving, om ons dynamisch team te komen versterken. 

Taken 
• Ontwikkelen van 

veiligheidsinformatie voor 
biologisch materiaal  

Zoek, evalueer en presenteer wetenschappelijke informatie die 
biologische gevaren bepalen in een informatief formaat 

• Uitvoeren van biologische 
risicobeoordelingen  

Ontwikkel specifieke risicobeoordelingen met behulp van diverse 
technieken voor zowel R&D als productieprocessen 

• Beheren van dossiers voor 
ingeperkt gebruik  

Verzamel en structureer de nodige informatie voor het verkrijgen van 
wettelijke goedkeuringen en bied de nodige wetenschappelijke en 
administratieve ondersteuning tijdens de behandeling van een 
aanvraag 

• Ondersteunen van life science-
medewerkers 

Vertaal de synthese van goede praktijken in operationele, 
dagdagelijkse indicaties 

• Monitoren van juridische 
ontwikkelingen 

Blijf op de hoogte van veranderende eisen en communiceer de impact 
op de life science-sector 
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Profiel 
• Je houdt ervan om informatie over life science-gerelateerde onderwerpen te verzamelen en te 

bestuderen. 
• Je beschikt over (of behaalt binnenkort) een master in life sciences en hebt affiniteit met 

literatuuronderzoek. 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Frans is nice-to-have. 
• Je werkt graag interdisciplinair. Je inspireert graag je collega's en laat je door hen inspireren. 
• Je bent ervaren in het identificeren van problemen en streeft naar pragmatische oplossingen. 
• Je bent klantgericht en ondernemend 

 
 

Wij bieden 
• Perseus is een referentie in bioveiligheid. Je komt terecht in een ambitieus bedrijf met een prettige en 

familiale werksfeer en waar ruimte is voor creativiteit en initiatief. 
• Het Perseus-team bestaat uit gedreven, hoogopgeleide en enthousiaste experts met verschillende 

wetenschappelijke achtergronden. 
• Vakmanschap is essentieel! Alle medewerkers van Perseus krijgen de kans om een passende opleiding 

te volgen. 
• De functie is voltijds, maar deeltijds (80%) en flexibele werktijden 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 werken en bekwaam worden in bioveiligheid en regelgeving? 
Mail je cv, contactgegevens van 2 referentiepersonen 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 
 
 
	


