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Vacature | Business Developer C-Tower
Bedrijf:
Geplaatst op:
Locatie:
Betreft:
Start:
Achtergrond:
Werkervaring:
Reageren:

Jules Dock
Dinsdag 15 januari 2019
Rotterdam
Fulltime
In overleg
Afgeronde HBO of WO-studie in technisch of technisch-economische richting, bijvoorbeeld Technische
Bedrijfskunde of Technische Bestuurskunde.
3 tot 6 jaar
Stuur je motivatie met CV naar info@julesdock.nl

Wil jij werken aan de marktintroductie van een baanbrekende innovatie in de offshore windsector? Heb jij een passie voor techniek
en heb jij lef om met een nieuw type mastconstructie het gesprek aan te gaan met launching-customers, kennisinstellingen en andere
experts uit de industrie? Dan is Jules Dock op zoek naar jou!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Business Developer bij Jules Dock werk je aan de realisatie van C-Tower, een uniek innovatieproject in de offshore windindustrie. Jules
Dock ontwikkelt met C-Tower een technologie voor een nieuw type windturbinemasten. Eind 2017 wonnen we met C-Tower de Offshore
Wind Innovation Award. In 2018 bouwden en testten we verschillende schaalmodellen. Met een enthousiast en multidisciplinair team
gaan we deze innovatie in 2019 klaarstomen voor het echte werk, het bouwen en plaatsten van composiet masten met werkende
windturbines erop. Als Business Developer zoek je naar mogelijkheden om deze innovatie op technisch en organisatorisch vlak vooruit te
brengen. Aan de hand van een gezamenlijk opgebouwde strategie versterk je bestaande samenwerkingsverbanden, realiseer je
projectdoelstellingen en zoek je naar nieuwe partners. Je werkt de business case uit, stelt begrotingen op voor deelprojecten en je
doorloopt subsidieaanvraagprocessen. Daarnaast zoek je naar mogelijkheden met launching-customers en private en publieke
investeringsfondsen. Je werkt de strategie uit om vervolgstappen in het innovatietraject te financieren. Door de impact van het product te
overzien transformeer je de innovatieve techniek tot een innovatief maakbedrijf in de internationale offshore windsector.
JOUW PROFIEL
Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen en competenties?
•
Je bent een professional met drie tot zes jaar werkervaring, je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO-studie in bij voorkeur
een technische richting zoals Technische Bedrijfskunde of Technische Bestuurskunde;
•
Je bent ondernemend, representatief en legt makkelijk contact. Je hebt een commerciële instelling en je bent in staat je eigen
netwerk op te bouwen in de offshore wind sector, onder andere tijdens beurzen en evenementen;
•
Je denkt strategisch en bent in staat een businessmodel te ontwikkelen voor een innovatieve techniek in de internationale
offshore-industrie, daarbij maak je stakeholders enthousiast voor de beoogde propositie en weet je nieuwe
samenwerkingsverbanden te realiseren;
•
Je hebt ervaring met subsidieaanvraagtrajecten en/of het verkrijgen van fondsen uit publieke of private fondsen;
•
Je bent zelfstandig in het behalen van jouw doelstellingen, maar je werkt intensief samen in een team met verschillende
disciplines. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel in samenwerking met directe collega’s als met
externe partners en opdrachtgevers.
•
Je bent woonachtig in Rotterdam of omgeving.
WIE WIJ ZIJN
Jules Dock is een innovatieve productontwikkelaar met expertise in composietmaterialen. Met een enthousiast jong team, werkend vanuit
verschillende kantoor- en productielocaties in en rond Rotterdam, is Jules Dock in staat om integrale producten en diensten te ontwikkelen.
Onze ontwerpkennis en productiecapaciteiten zetten we in voor opdrachten in onder andere de maritieme sector, infrastructuur,
mobiliteit en utiliteitsbouw. Jules Dock Towers is één van de vijf businessunits in het bedrijf. Hierin investeren we in de realisatie van het
innovatieproject C-Tower, een nieuw type mast van vezel versterkt kunststof voor offshore windturbines.
WAT WIJ BIEDEN
•
Jules Dock bestaat uit een jong en ambitieus team, je bent onderdeel van een dynamisch bedrijf waarin je snel eigen
verantwoordelijkheden krijgt. Je collega’s zijn experts in composieten en windturbine masten, zowel in ontwerp als productie;
•
Jouw werkomgeving is de RDM in Rotterdam, hotspot voor innovatieve maakindustrie waar je kennis maakt met startups en
multinationals die samen aan de nieuwste technologieën werken;
•
Je werkt mee aan (duurzame) innovatieprojecten van verschillende toonaangevende bedrijven;
•
Jules Dock Innovation biedt een marktconform salaris op basis van een fulltime dienstverband (40-uur).
INFO & REAGEREN
Wil je meer weten over Jules Dock? Bekijk onze website www.julesdock.nl/ waar je meer informatie vindt over onze werkwijze en
projecten. Spreekt bovenstaande je aan? Dan komen we graag met jou in contact! Stuur je sollicitatiebrief en CV naar info@julesdock.nl
ter attentie van Chiara de Geus. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Chiara de Geus via 085-4016399.
Jules Dock
Postbus 61018
3002 HA Rotterdam
www.julesdock.nl
T: 085-4016399

