
   

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 
 

Green Chemistry Campus B.V. 
Business development manager (0,8-1,0 fte) 

 
Passie voor groene chemie 

 
Standplaats: Bergen op Zoom     
 

1. GREEN CHEMISTRY CAMPUS 

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is een incubator waar ondernemers, overheden en 
kennisinstellingen werken aan de opschaling van biobased en circulaire innovaties. De focus ligt op 
technologieën, bouwstenen en producten waarmee de grootste impact gemaakt kan worden: 
pyrolyse, bio-aromaten en applicaties met superieure eigenschappen. 

De Campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes, technologische en 
bedrijfskundige expertise en een levendige community van gelijkgestemde ondernemers die elkaar 
graag verder helpen.  Zo werken we samen aan de totstandkoming van een circulaire economie en een 
sterke regio. Het shared research centrum Biorizon en het pyrolyse opschalings centrum PyroCHEM 
Park zijn op de campus gevestigd, ook wordt momenteel gewerkt aan een verdere synergie met het 
Centre of Expertise Biobased Economy (Avans/HZ) om talentontwikkeling binnen een hybride 
leeromgeving te kunnen bieden.  
Zie ook: www.greenchemistrycampus.com  
Plaats in de organisatie 
De business development manager legt verantwoording af aan de directeur en werkt in het kleine 
team intensief samen met de operations manager en office manager. 
 
2. PROFIEL, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

U werkt vanuit de GCC-strategie aan de ontwikkelingen in de grondstof transitie kaderend binnen de 
nationale agenda, waar je ook zelf aan bijdraagt. U realiseert business voor de campus door acquisitie  
en het initiëren van business cases & consortia. U voert zelf projecten uit en stuurt een klein technische 
commercieel team met waar nodig externe experts aan. U stuurt daarbij zowel op sales als op 
maatschappelijke impact door de circulaire biobased economische activiteit in de regio verder te 
ontwikkelen. De business voor de campus bestaat uit verhuur van bedrijfslocatie (lab, demohal, 
kantoor en vergaderruimte), expertise en advies binnen alle aandachtspunten van startups en scale-
ups en participatie in projecten. De klanten bestaan uit scale-ups en MKB, waar mogelijk in (keten-) 
relatie met het grootbedrijf. U bent een actieve speler en ambassadeur voor de GCC, zowel in het 
regionale triple helix ecosysteem als in nationale of internationale netwerken op de focusgebieden. 
Hiervoor wordt ook regelmatig samengewerkt met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in 
Noord-Brabant en Zeeland (BOM, Impuls, Rewin, Dockwize) en natuurlijk de onderwijsinstellingen. 

U bent bèta-opgeleid (bij voorbeeld chemische technologie) op hbo of academisch niveau. U heeft 
daarnaast circa tien jaren succesvolle ervaring met acquisitie en accountmanagement en de verkoop 
van complexe diensten en/of producten. U bent intrinsiek gemotiveerd om te werken aan een 
circulaire economie en hebt aantoonbare affiniteit innovatie en de grondstoftransitie in de chemie.. U 
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ziet de ontwikkelrichtingen en kansen in de transitie en weet deze om te zetten in oplossingen en 
resultaten. U weet met succes business development projecten te managen in een complexe, soms 
politieke omgeving met veel stakeholders. U spreekt de taal van het bedrijfsleven heeft affiniteit met 
MKB en begrijpt wat er bij een startup komt kijken. U vindt het prettig om deel uit te maken van een 
dynamische, relatief jonge organisatie in ontwikkeling.  

Kennis van één van de focusgebieden, pyrolyse en/of bioaromaten en /of het hebben van een relevant 
netwerk in de biobased circulaire chemie wordt als pre gezien. 

U woont in zuidwest Nederland of bent bereid zich daar te vestigen. 

3.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 Commercieel vaardig 

 Signaleren van kansen en mogelijkheden  

 Sensitief, omgevingsbewustzijn 

 Initiatiefrijk 

 Ambitieus 

 Ondernemend, proactief 

 Creatief 

 Pragmatisch 

 Geduldig 

 Netwerker 

 Resultaatgericht 

 Projectmanagement 

 
4. GREEN CHEMISTRY CAMPUS BIEDT U 
… een uitdagende rol in een organisatie die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het economische 
biobased en circulaire succes van de regio in de vorm van arbeidskrachten en 
bedrijvigheid. Ondernemingen, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen slaan bij de Green 
Chemistry Campus de handen ineen voor een duurzame toekomst. Samen wordt er bijgedragen aan 
het behalen van de doelstellingen in het nationale Klimaatakkoord en die van de EU. 
 
Dienstverband: Fulltime 40 uur per week. Parttime vanaf 32 uur per week is bespreekbaar. Uitstekende 
marktconforme arbeidvoorwaarden. Aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar met uitzicht op 
een langer dienstverband. 

  

   
 CONTACT 
 
Alfred Eilering 
06 22211310 of 040-7600323 
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
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