Programma manager / all-round business controller
Werk je graag in een dynamische, internationale omgeving? Is een mix van project management,
controlling en programma management in jouw optiek ideaal? Food Tech Brainport is een
ambitieus en innovatief ecosysteem in Helmond. We helpen innovatieve voedselverwerkende
bedrijven te versnellen in hun product- en procesontwikkeling. Een dynamische omgeving die
continue in ontwikkeling is en waarin we bijdragen aan ons eten van morgen. Momenteel werkt
Food Tech Brainport aan de verdere uitbreiding van de organisatie, dienstverlening en locatie.
Dit komt voort uit versnelde regionale ontwikkeling, internationale projecten en de sterke groei.
Food Tech Brainport staat voor een aantal uitdagende opdrachten:
•
•
•
•

De samenwerking met kennisinstituten verder uitwerken en formaliseren;
Een fysieke uitbreiding waarbij plaats kan worden geboden aan start-ups, scale-ups, en
innovatieve voedselverwerkende organisaties;
Het verder uitbreiden van onze dienstverlening;
Deelnames aan (Europese) projecten tot een succes maken.

Om onze ambities te realiseren zijn we op zoek naar een duizendpoot die in staat is om vanuit
een centrale rol de dagelijkse organisatie en de directeur van Food Tech Brainport te
ondersteunen. Het betreft een part-time aanstelling voor 3 á 4 dagen per week.
Wat je doet;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van diverse rapportages en het uitvoeren van analyses over project en
bedrijfsresultaten;
Je bent een spil tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven die betrokken zijn bij FTB en
werkt hiermee intensief samen;
Je richt projectadministraties in overeenkomstig staatssteun en financiële vereisten;
Je geeft samen met de directeur sturing aan de diverse projecten en programma’s en
zoekt hierbij ook mogelijke publieke en private financiering;
Je ondersteunt de organisatie FTB bij de fysieke uitbreiding;
Je werkt intensief samen met betrokken partners;
Opstellen van managementrapportages en deze presenteren (aan het bestuur);
Het maken van Investment berekeningen en Business Cases opmaken en deze
presenteren (aan bestuur en investeerders);
Sparren met de directeur en project managers over (on)mogelijkheden voor het gebruik
van middelen;
Onze bedrijfsprocessen opzetten en verbeteren;
Diverse andere administratieve en controlling taken.

Jouw competenties en achtergrond;
•
•
•
•
•

Goed in staat om in- en extern draagvlak te creëren;
Goed plannen en organiseren;
Om kunnen gaan met complexiteit;
Een afgeronde HBO/WO niveau opleiding;
Op zijn minst 5 jaar relevante werkervaring;

•
•
•

Ervaring in een organisatie op het snijvlak van kennisinstellingen, commerciële
bedrijven en overheden is een grote plus;
Ervaring met investeringen is plus;
Ervaring met subsidie land is een plus;

Wat bieden wij;
-

Dynamische omgeving waarin veel gebeurd;
De mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan het voorkomen van
voedselverspilling, energie reductie, en gezonde voeding;
Marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring;
Bij vragen stuur een mail naar info@foodtechbrainport.com.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

