
Business Developer in het domein van Monitoring technieken voor Smart 
Productie, Offshore Windenergie en Metal Additive Manufacturing – Vakgroep 
Toegepaste Mechanica – Faculteit Ingenieurswetenschappen 
 

 

Kenmerken 

 

Personeelsformatie: werkingsuitkeringen 

Aard: contract van onbepaalde duur 

Hoofdeenheid: Faculteit Ingenieurswetenschappen 

Omvang: voltijds (100%) 

Gradengroep: 10-11 

Functie: Business Developer 

Wijze van begeven: werving 

Aantal plaatsen: 1 

 

 

Bedrijfsdetails 

 

De Vrije Universiteit Brussel is al 50 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger 

onderwijslandschap. De universiteit telt 16.000 studenten en samen met haar ziekenhuis 

UZ Brussel stelt ze meer dan 6.000 mensen te werk. De Vrije Universiteit Brussel is de 

grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.  

 

De Vakgroep Toegepaste Mechanica (MECH) bevindt zich op de Brussels Humanities, 

Sciences & Engineering Campus in Etterbeek.   

 

Meer informatie over de activiteiten binnen onze onderzoeksgroep kan je vinden op de 

volgende websites:  www.avrg.be, www.owi-lab.be, www.24sea.eu en www.vub.be.  

 

 

Functieomschrijving 

 

Je staat in voor de valorisatie van het onderzoek binnen onze onderzoeksgroep en het te 

faciliteren in de domeinen van Smart Productie, Offshore Windenergie en Additive 

Manufacturing (Metaal 3D printen) toepassingen. 

 

Concreet houdt dit in: 

• Het identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten door het 

afsluiten van R&D-contracten, licentieovereenkomsten of het oprichten van spin-

offs;  

 

• Het verhogen van de samenwerking met de industrie via het afsluiten van 

bilaterale onderzoekscontracten, het stimuleren en ondersteunen van deelname 

aan industriële onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, SBO FWO, Blauwe 

Cluster, SIM, Flanders’ MAKE, EU, ...) en oprichten van leerstoelen.;  

 

• Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met 

economisch relevante spelers en andere onderszoeksconsortia in de markt die een 

toegevoegde waarde hebben;  

 

• Het stimuleren en uittekenen van interne samenwerkingsverbanden;  

 

http://www.avrg.be/
http://www.owi-lab.be/
http://www.24sea.eu/
http://www.vub.be/


• Het stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, 

industriële proof-of-concept, vermarkting, ...);  

 

• De interne organisatie optimaliseren in samenspraak met de hoofdpromotor van 

het consortium (visie, strategie, project management, financieel beheer, ....);  

 

• Het profileren van het consortium op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven 

en overheden, door middel van seminars, workshops, website, evenementen, 

enz., met het oog op het ontwikkelen van partnerships.  

Profiel 

• Je beschikt over een gedegen wetenschappelijke en/of economische kennis en 

expertise in minstens één van de applicaties (Smart Productie, Offshore 

Windenergie en Metal Additive Manufacturing). Je hebt daarbij een sterke affiniteit 

met bouwkunde, materiaalkunde of werktuigkunde-elektrotechniek.  

 

• Je beschikt over minstens 3-5 jaar relevante industrieel georiënteerde 

werkervaring met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:  

o valorisatie van onderzoek in het algemeen; 

o intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van 

licenties; 

o business development in een business-to-business, business-to-consumer 

of academy-to-business omgeving; 

o R&D project aanvraag management; 

o R&D-management en project management; 

o opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële 

onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal); 

o support bij het oprichten van spin-offs;  

 

• Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt:  

o ervaring met project management en de contractuele aspecten van 

onderzoeks- en valorisatieprojecten;  

o ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR 

en het uitbouwen van professionele netwerken;  

o ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en 

multidisciplinaire structuren;  

o ervaring in het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden .  

• Je hebt affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel 

zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;  

 

• Je hebt een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- 

en servicegericht;  

 

• Je beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden en 

bent zelfstandig, teamspeler, ambitieus/gedreven om de groep en universiteit te 

laten groeien en flexibel;  

 

• Je beschikt over een relevant (internationaal) netwerk;  

Aanbod 

 

Een boeiende functie aan de Vrije Universiteit Brussel (campus in Etterbeek) met 

belangrijke verantwoordelijkheden en heel veel variatie, om ambitieus team die graag 



verder wil groeien en haar impact op de maatschappij en economische landschap wil 

vergroten en jouw daarvoor nodig heeft.   

 

Een deeltijds aanstelling (minstens 50%) kan ook.  Onze voorkeur gaat wel naar een 

voltijdse aanstelling. 

 

Wij bieden je een marktconform maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn 

in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de volgende extralegale 

voordelen: 

• een degelijke introductieperiode met ook nadien alle kansen op persoonlijke 

ontwikkeling via opleiding en coaching 

• tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer 

• groep- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen 

• opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus 

• een uitzonderlijke verlofregeling 

• kinderopvang 

 

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met 

bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht 

tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke 

thema’s van vandaag: ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch 

verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire 

gemeenschap. 

 

Meer informatie vind je op www.vub.ac.be onder de rubriek ‘Word onze collega. 

Bekijk de vacatures’ – ‘Vacatures voor Administratief en Technisch Personeel 

(ATP)’. 

 

Geïnteresseerd? Laad dan vóór 00/00/2019 jouw CV, motivatiebrief en hoogst 

behaalde diploma op via onze VUB-website.  

 

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je steeds contact opnemen met Patrick 

Guillaume op het nummer 02/629.35.66 of per email patrick.guillaume@vub.be. 

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je steeds contact opnemen met 

Natasja Amys op het nummer 02/629.20.01. 

 

De selectieproeven worden georganiseerd tussen 00/00/2019 en 00/00/2019. 

 

 

 

http://www.vub.ac.be/
mailto:patrick.guillaume@vub.be

