VACATURE: MANAGER BLUECHEM (M/V/X)

BlueChem
BlueChem NV is de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen. De
incubator verhuurt kantoren, labo’s, flexplekken en vergaderzalen aan startups en
groeibedrijven en biedt hen de juiste accommodatie en dienstverlening op maat voor de
ontwikkeling van duurzame innovaties voor de chemie van de toekomst.
BlueChem opende in mei 2020 de deuren op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.
Achter BlueChem staat een sterke en unieke publiek-private samenwerking tussen
aandeelhouders essenscia (de sectorfederatie van de chemie en life sciences), stad
Antwerpen, POM Antwerpen en VITO. Daarnaast werkt BlueChem samen met Catalisti en
al haar partners aan duurzame chemie.

BlueChem NV zoekt een MANAGER
Jouw functie:
• Als manager ben je verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de
dagelijkse werking van de incubator.
• Je stuurt de medewerkers van het BlueChem-team aan.
• Je werkt samen met de raad van bestuur aan de strategie van BlueChem. Als
manager sta je in voor de uitvoering van de strategische beslissingen van de raad
van bestuur en je rapporteert hierover op regelmatige basis.
• Je stelt de jaarlijkse budgetten en het financieel meerjarenplan op en bent
verantwoordelijk voor het halen van de gestelde objectieven. Hierbij kan je
rekenen op het advies en de ondersteuning van de aandeelhouders van
BlueChem NV en het financieel comité.
• Je staat garant voor een succesvol business development door nieuwe startups
en scale-ups aan te trekken binnen het domein van duurzame chemie en
circulaire economie, dit zowel in binnen- als buitenland.
• Je creëert een ontmoetingsplaats waar de partners en de huurders binnen ons
ecosysteem elkaar kunnen treffen.
• Je steunt startups en scale-ups binnen BlueChem in hun groeiproces. Je werkt
hiervoor zeer nauw samen met de starters, maar ook met de vele partners van
BlueChem (onder andere essenscia, stad Antwerpen, POM Antwerpen, VITO,
Catalisti, VLAIO, FIT, BNP Paribas Fortis, Deloitte, Deloitte Legal, Port of Antwerp,
SAS, SGS).
• Je bent verantwoordelijk voor een eventuele uitbreiding van de incubator
(momenteel in onderzoek).
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Je bent verantwoordelijk voor de rapportering aan subsidieverlenende instanties
en bereidt waar zinvol bijkomende dossiers voor.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, opvolgen en uitvoeren van het
marketing- en communicatieplan van BlueChem samen met de
communicatiespecialisten van de aandeelhouders en partners. Je maakt gebruik
van social media.
Je zorgt ervoor dat de governance van BlueChem, onder de vorm van
verschillende bestuursorganen, goed georganiseerd wordt en vlot verloopt.

Jouw profiel:
• Je bent in het bezit van een masterdiploma. Je hebt een sterke
bedrijfseconomische bagage met affiniteit voor duurzame chemie en
wetenschappen.
• Je bent gepassioneerd door innovatie. Ervaring met het begeleiden van startups
en kennis van het Vlaamse innovatielandschap en de verschillende
subsidiemechanismen is een meerwaarde.
• Je hebt commerciële ervaring die je kan inzetten in het aantrekken van startups
en scale-ups.
• Je hebt ervaring in het leiden van een organisatie. Je hebt sterke organisatorische
kwaliteiten, gecombineerd met een grote werkgedrevenheid en -ethiek.
• Je kan autonoom werken en problemen aanpakken.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent flexibel.
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
Ons aanbod:
• Je kan aan de slag bij een bloeiende en groeiende incubator die ondersteuning
biedt aan innovatieve startups in de duurzame chemie. Je werkt zo mee aan het
realiseren van een klimaatvriendelijke en duurzame industrie en maatschappij.
• Je werkt in een dynamische omgeving op een unieke, groene site aan de rand van
de stad Antwerpen.
• Je maakt deel uit van een compact team en hebt de kans om een waardevol
netwerk uit te bouwen.
• BlueChem biedt een competitieve verloning, aangevuld met extralegale
voordelen.
• Startdatum: 1 maart 2022 (bespreekbaar)

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatiebrief, cv en twee referenties vóór 10/01/2022 naar Barbara
Veranneman, voorzitter BlueChem NV, via bveranneman@essenscia.be.
Adres van tewerkstelling:
BlueChem NV
Olieweg 95
2020 Antwerpen
Meer info:
www.bluechem.be

