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‘Grensverleggende translationele geneeskunde’
In een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse
Overheid samen met de Vlaamse universitaire
ziekenhuizen en universiteiten, een aantal
vooraanstaande biotech en farmabedrijven en
FlandersBio, werd een kenniscentrum, het
Centrum voor Medische Innovatie (CMI),
opgezet als een VZW. Het CMI heeft als doel het
translationeel biomedisch onderzoek in
Vlaanderen op de kaart te zetten, te
ondersteunen en te stimuleren. Hierdoor wordt
de vertaling van fundamentele wetenschappelijke
inzichten naar nieuwe klinische toepassingen
stevig onderbouwd, en daarvan zullen patiënt en
burger op termijn de vruchten plukken, en zal de
kenniseconomie in Vlaanderen versterkt worden.
Het eerste ambitieus project van het CMI is de
harmonisering en coördinatie van de Vlaamse
biobanken in een netwerk en het in lijn brengen
ervan met nationale en internationale
initiatieven. In een tweede fase zullen de taken
van het centrum uitgebreid worden naar de
promotie van projecten in translationele
geneeskunde, uitgroeiend tot een structuur die
een stimulerende omgeving creëert voor
hoogkwalitatief translationeel biomedisch
onderzoek in Vlaanderen.
Interesse?
Graag uw kandidatuur vergezeld van een recent
CV verzenden t.a.v. Prof. Philippe Jorens,
Voorzitter a.i. van de Raad van Bestuur van het
CMI, p/a CMI, Gaston Geenslaan 11 te 3001
Heverlee, of per e-mail naar info@cmi-vzw.be,
vóór 31 december 2012. Ook voor inlichtingen
kan u op ons e-mailadres terecht.

Om dit ambitieus en grensverleggend project te leiden en verder vorm te geven, is de Raad van
Bestuur van het CMI op zoek naar een:

Algemeen Directeur (m/v)
Uw functie: U zal samen met een team van vertegenwoordigers van de universitaire instellingen het beleid van het CMI
voeren waarbij u zal werken op basis van het strategisch plan, in samenspraak met de Raad van Bestuur. Meer specifiek zal
u als Algemeen Directeur volgende taken waarnemen:

U bent verantwoordelijk voor het CMI waarbij u de leiding geeft aan uw medewerkers en actief zorgt voor de
implementatie van de strategie;

U legt contacten met nationale en internationale spelers in het veld, zowel in de academische centra als in de
industrie;

U bevordert de samenwerking tussen de industrie en academische onderzoekswereld met inbegrip van het
verzekeren van transfer van kennis;

U werkt samen met de vier Clinical Research Centra in de vier universitaire ziekenhuizen/vijf universiteiten van
Vlaanderen die instaan voor de lokale uitvoering van het translationeel onderzoek, en u bevordert de
harmonisatie van de in deze vier centra gebruikte methodiek;

U bouwt een samenwerkingsrelatie uit met de betrokken overheden;

U stuurt het proces aan voor het aflijnen van de te nemen strategische acties van het CMI;

U zoekt matching voor de financiering en de groei van het CMI als een autonome structuur, waar u zal instaan
voor het katalyseren van onderzoeksprojecten in de translationele geneeskunde;

U fungeert als woordvoerder van het CMI.
Uw profiel:

U beschikt over een MD/PhD in de biologische, bio-ingenieurs-, medische of klinische wetenschappen of
equivalente ervaring en hebt ervaring in toegepast preklinisch en klinisch onderzoek bij de mens;

U hebt ervaring in het domein van de valorisatie van onderzoek en managementervaring in een biotechgerelateerde context, zij het academisch of industrieel;

U combineert ondernemerszin met een gedegen wetenschappelijke kennis;

U hebt een uitgesproken interesse voor contacten en het bouwen van consensus, en bent een sterk
onderhandelaar;

U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, en het Engels met Frans als een
pluspunt, die u in staat stellen om een dergelijk strategisch project in goede banen te leiden.
Wij bieden:
Naast een aantrekkelijke verloning, aangevuld met extralegale voordelen, kan u een uitdagende functie verwachten met
autonomie en verantwoordelijkheden binnen een strategisch en uniek kader.
De kantoren zijn vandaag gevestigd in Heverlee bij Leuven. De functie van algemeen directeur zal echter ook een sterke
mobiliteit vereisen binnen Vlaanderen en internationaal.

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk en
professioneel behandeld.

www.cmi-vzw.be

