Pagina 1 van 2

VACATURE
Innovatiemanager
Datum: 12 oktober 2021
Ben jij er net zoals wij van overtuigd dat onze toekomst aan, op en in zee ligt? Krijg je
energie van het zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen? Ben je
een verbinder die samen met collega’s bedrijven wil helpen om innovaties te ontwikkelen én
in de markt te zetten? Schrikken procedures en expertencommissies je bovendien niet af en
heb je een goede pen? Dan kijken we ernaar uit om met jou kennis te maken!
Functie
•
•
•
•
•

Je volgt trends en ontwikkelingen in de blauwe economie op en maakt daarvan de vertaling
naar de roadmaps van De Blauwe Cluster;
Je identificeert potentiële samenwerkingsverbanden, volgt die op en begeleidt de leden en
partners bij het uitwerken van hun innovatieprojecten;
Je vormt een brug tussen bedrijven en instellingen, verdiept je grondig in hun expertise en
gaat daarbij actief op zoek naar nieuwe leden;
Je inspireert onze leden via de verspreiding van relevante nieuwsberichten en de organisatie
van thematische (netwerk)events;
Je draagt je steentje bij aan de interne werking van De Blauwe Cluster, bijvoorbeeld in de
lancering van projectoproepen, de organisatie van stuurgroepen, wetenschappelijke
adviesraden, netwerkevents, enz.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma met bedrijfs- en/of onderzoekservaring binnen een van
onze werkdomeinen of je kan relevante werkervaring tonen;
Je ziet jezelf als een pionier, bent gebeten door innovatieve technologieën, processen en
producten, en houdt ervan om baanbrekende projecten op te zetten;
Je bent een teamspeler, brengt heel uiteenlopende partijen gemakkelijk samen rond de tafel
en bouwt vlot een netwerk uit;
Je houdt rekening met de noden en wensen van verschillende actoren, erkent nuances en
hebt een oog voor opportuniteiten en oplossingen.
Je spreekt Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels.
Kennis en/of ervaring op één of meerdere van de volgende gebieden is een troef: digitale
transformatie, internationale projectontwikkeling, economische valorisatie en het uitwerken
van projectaanvragen.
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Aanbod
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die heel veel waarde hecht aan
duurzaamheid, milieu en een circulaire economie;
Je staat heel dicht bij het beleid en gaat op geregelde tijdstippen in dialoog met
beleidsmakers over bepaalde aspecten van de blauwe economie;
Je krijgt de kans om je expertisedomein voortdurend te verdiepen en te verbreden, en krijgt
ruime mogelijkheden op het vlak van vorming en bijscholing;
Naast een marktconform salaris ontvang je heel wat interessante extralegale voordelen zoals
een bedrijfswagen, een laptop, een gsm en maaltijdcheques.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door ons voorzien wordt. Ook
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten;
Om je te helpen een optimale balans tussen werk en privé te bereiken, bieden we je de
mogelijkheid om twee dagen per week van thuis te werken.

Ja, ik ga ervoor!
Zin om bij De Blauwe Cluster aan de slag te gaan? Stuur jouw enthousiaste motivatiebrief en je CV
tegen 31 oktober 2021 naar onze COO Ann Overmeire. Noteer alvast dat de sollicitatiegesprekken
zullen plaatsvinden op maandag 8 november in de namiddag. Heel veel succes!

Over De Blauwe Cluster
De Blauwe Cluster vzw is een netwerk van ca. 200 Vlaamse bedrijven actief in de duurzame blauwe
economie. We streven ernaar om de competitiviteit van deze sector te verhogen via samenwerking
op het gebied van innovatie en internationalisering.
Ons gedreven team is gevestigd in Oostende en telt momenteel 11 medewerkers. Bij ons ontmoet je
innovatieve bedrijven, van groot tot klein. We werken bovendien nauw samen met universiteiten en
toonaangevende kennisinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Von Karman Instituut, Sirris en het
Waterbouwkundig Laboratorium.
Wij willen inspireren en helpen partnerschappen smeden om dromen te laten uitkomen onder de
vorm van collaboratieve innovatieprojecten en marktverkenningen. De kust, de zee en oceanen zijn
ons werkterrein. Maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie en
duurzame zeevoeding staan centraal op onze radar. Onze kernwaarden zijn: verbindend, holistisch,
pionierend en veerkrachtig.
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