Voor de verdere uitbouw van onze succesvolle formule zoeken wij een gedreven professional met
technische affiniteit en ervaring met innovatieprocessen voor de veelzijdige functie van Project Consultant
Innovatie (fulltime).
Als Project Consultant ben je een direct aanspreekpunt voor onze klanten en zal je zowel zelfstandig als in
teams aan de slag gaan om nieuwe R&D projecten van de grond te tillen. Je denkt met de klant mee over
hun innovatieve ideeën en de financieringsmogelijkheden hierbij. Vervolgens ga je aan de slag om heldere
strategische plannen te formuleren en complete subsidieaanvragen op te stellen. Na het binnenhalen van
subsidies of andere financieringen, wordt je tevens (mede)verantwoordelijk voor het managen van de
uitvoer van het project en communicatie hierover met klanten, project partners en subsidieverstrekker of
financier. Je komt in aanraking met alle facetten van innovatie in bedrijven en met heel diverse nieuwe
technologieën op het gebied van o.a. high-tech, ICT, duurzame energie en nieuwe media.
In deze functie wordt je verantwoordelijk voor het opzetten, uitbreiden en beheren van je eigen
klantenbestand. Vanwege de grote zelfstandigheid en vrijheid maak je een snelle persoonlijke ontwikkeling
door.

Wat wij vragen








afgeronde opleiding op WO/HBO niveau, bij voorkeur in een technische richting
minimaal 3 jaar relevante werkervaring met innovatie subsidieprogramma’s
goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
sterk ontwikkeld analytisch vermogen
serieuze interesse in nieuwe technologieën, affiniteit met IT is een pré
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
gedreven en enthousiaste teamplayer

Wat wij bieden
Wij bieden een professionele en inspirerende werkomgeving in een resultaatgericht team met ruimte voor
ambitie en het verder ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Onder begeleiding van ervaren collega's in de
innovatie consultancy zal je zelfstandig te werk gaat met een eigen netwerk aan klanten. Wij bieden een
aantrekkelijk salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden tot winstdeling.

Over TechForce Innovations
TechForce Innovations BV is al bijna 30 jaar een partner voor bedrijven en organisaties in het opzetten en
managen van projecten en het verkrijgen van subsidies, kredieten, overheidsopdrachten en andere vormen
van financiering voor projecten. Specialisme is het aanvragen van technologie subsidies en het begeleiden
van R&D projecten voor een groot aantal innovatieve bedrijven in Nederland. Ook voeren wij het project
management van een aantal grote internationale samenwerkingsprojecten, waarin bedrijven,
kennisinstellingen, overheden en NGO’s werken aan innovatieve oplossingen voor voedsel en water
gerelateerde problemen in ontwikkelingslanden.
TechForce Innovations heeft een bijzondere positie verworven in de technologiesector, omdat zij naast
ruime expertise van subsidieregelingen, werkt vanuit een ruime ervaring in het zelf leiden van succesvolle
samenwerkingsprojecten. Klanten worden niet alleen bijgestaan bij het aanvragen van subsidies of andere
financieringen, maar TechForce Innovations begeleidt ook de technische, commerciële en administratieve
aspecten van R&D-projecten. Door deze gedegen aanpak scoren de door ons begeleide projecten goed, wat
op haar beurt leidt tot hoge waarderingen bij instanties en klanten in binnen- en buitenland. Bij onze
klanten vertaalt dat zich in een hoge successrate, lage overhead en een inspirerende en constructieve
samenwerking.

Interesse?
Dan nodigen we je graag uit om je brief met CV te mailen.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jeroen
Speelman op telefoonnummer 035-6229658 of email j.speelman@innovations.nl.

