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BICO välkomnar Erica Bell som Chief People Officer nu när 
företaget närmar sig 1 000 medarbetare globalt 
 
Bell har mer än 25 års erfarenhet av att leda HR-funktioner inom life science-bolag, 
inklusive PerkinElmer och GE Healthcare, och ansluter till BICO under en viktig 
tillväxtfas.   
 
BICO, det ledande företaget inom biokonvergens, kommunicerar att Erica Bell är bolagets 
första Chief People Officer. Bell arbetade senast som VP för Human Resources (HR) på 
PerkinElmer, där hon innehade flera ledarroller inom HR för att stödja den globala HR-
verksamheten inom bioteknologiska vertikaler. I sin nya roll kommer Bell att bidra med att 
utveckla och främja en innovativ kultur inom BICO och dess 12 dotterbolag när 
organisationen närmar sig över 1 000 medarbetare globalt. 
 
”BICOs agenda för biokonvergens skiljer sig från allt annat jag tidigare sett hos andra life 
science-företag och har verkligen potential att förändra sjukvården under kommande 
decennier”, säger Erica Bell, Chief People Officer på BICO. ”Jag ser fram emot att börja 
arbeta med detta fantastiska team.” 
 
Bell utmärkte sig initialt som ledare inom HR under sina 15 år på GE, där hon arbetade i olika 
delar av konglomeratets energi- och sjukvårdsportfölj. I sin senaste roll som VP för Human 
Resources på PerkinElmer stöttade Bell tillväxten av hälso- och sjukvårdsföretaget (som 
omsätter 4 miljarder dollar) genom att leda den globala HR-integrations- och 
förvärvsstrategin.  
 
”Under denna tillväxtfas för BICO kommer den möjliggörande faktorn för att bli en life science-
organisation i världsklass vara att attrahera och behålla topptalanger”, säger Erik Gatenholm, 
vd och medgrundare av BICO. “Jag är övertygad om att Erica kommer bidra till att fortsätta 
utveckla vår agenda för biokonvergens och bli ett företag som världens mest ambitiösa och 
begåvade medarbetare inom life science kommer vilja arbeta hos.” 
 
Bell kommer vara baserad vid BICOs kontor i Boston och börjar tisdagen den 7 september 
2021. Hon kommer även ingå i bolagets koncernledning.  
 
Är man intresserad av att bli en del av BICOs snabbväxande team kan man besöka vår sida 
på LinkedIn för att bidra till att skapa en revolution inom biokonvergens.  
 
 
 
För mer information vänligen kontakta:  
 

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef 
Telefon: 070 830 08 90  
E-mail: il@bico.com     
 
 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  
7 september kl. 15:00 (CEST). 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/erica-bell-a8b00b5/
https://www.linkedin.com/company/bico/jobs/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/bico/jobs/?viewAsMember=true
mailto:il@bico.com
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Om BICO  
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika 
teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra 
för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.  
 
Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och 
marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-
miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, 
läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.  
 
Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i 
fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. 
www.bico.com 
 

http://www.bico.com/

