Business Manager
NANO4SOCIETY

VACATURE

Hou jij Nederland aan de top op
het gebied van nanotechnologie?
Pak je kans om bij te dragen aan de oplossing
voor grote maatschappelijke vraagstukken.
0,6 - 1,0 FTE
Nanotechnologie bewijst al decennialang haar waarde als één van de sleuteltechnologieën
die bijdraagt aan oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Denk aan
baanbrekende oplossingen voor grote thema’s zoals Gezondheidszorg, Energie en
Duurzaamheid, Agro, Water & Voeding en Veiligheid. Om dit door te ontwikkelen
verbindt Nano4Society wetenschappelijke instituten, het bedrijfsleven, de politiek en de
maatschappij. Zo kunnen we gezamenlijk de maatschappelijke uitdagingen aangaan en
zorgen voor doorslaggevende impact. Baanbrekende technologieën vinden zo hun
weg naar nano-toepassingen in onze maatschappij.
WAT GA JE DOEN?
Jij bent de bruggenbouwer die met enthousiasme onze boodschap weet over te brengen
binnen het nationale, Europese en wereldwijde speelveld, zowel in een academische als
industriële omgeving. Als rasechte lobbyist weet je door je energieke inzet, enthousiasme
en leiderschapskwaliteiten binnen je relevante netwerk de ideeën uit ons manifest te laten
landen. Je zorgt voor draagvlak en financiële support voor het onderzoeksprogramma en
verstevigt zo de toppositie van Nederland op internationaal niveau. Je werkt samen met de
voorzitter van Nano4Society en het bestuur van de stichting.
Je brengt voor deze functie de volgende kennis en vaardigheden mee:
•

	Je hebt ervaring met het verwerven van (inter)nationale financieringsmogelijkheden zoals

•

	Je hebt ervaring met programma management en samenwerking met kennisinstituten

•

	Je hebt affiniteit met nanotechnologie en enige kennis van het Nederlandse nano-

•

	Je hebt een relevant netwerk.

•

	Je bent initiatiefrijk, enthousiast, verbindend, resultaatgericht en ondernemend.

•

	Communiceren kun je als de beste en je bent een echte netwerker.

•

	Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend, zowel in het

•

	Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

het Nationaal Groeifonds, LTP, Resilience Fund, EZK/NWO regelingen.
en academisch onderzoek.
ecosysteem.

Nederlands als Engels.

NANO4SOCIETY.NL

WIE ZIJN WIJ?
Nano4Society komt voort uit het nationale programma NanoNextNL. Vanuit dit programma
hebben we maatschappelijke impact kunnen creëren én economische waarde toegevoegd.

VACATURE

Wetenschappelijke instituten en hun onderzoekers hebben nanotechnologie als
fundamentele wetenschap verder ontwikkeld, en dit heeft geleid tot technische oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken. Op hun beurt hebben bedrijven dit doorontwikkeld tot
maatschappelijke oplossingen met impact. Zo hebben zij fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek naar de markt gebracht, en op die manier economische waarde toegevoegd.
Deze bedrijven zijn vaak uitgegroeid tot wereldspelers in de “nano-eredivisie”. Nederland
heeft binnen Europa en wereldwijd een toppositie op het gebied van nano- en
microtechnologie.
Nano4Society zet de positieve resultaten van NanoNextNL verder voort en bouwt door aan
het verstevigen van het internationale ecosysteem. Dat doen we samen met de onmisbare
infrastructuur van NanoLabNL en het mkb binnen MinacNed. Het doel van deze drie partners
is om de infrastructuur toekomstproof te houden en de community verder te verbinden om
nog meer maatschappelijke impact en economische waarde te creëren. Dit samenspel van
schakels maakt het ontsluiten van nieuwe innovatieve technologieën en het delen van kennis
mogelijk. Investeren in nanotechnologie is investeren in maatschappelijke impact!
WAT BIEDEN WE?
Je kunt het volgende van ons verwachten:
•

	Een salaris van minimaal € 5.190,- en maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een

•

	Een eindejaarsuitkering van 8.3%.

•

	Een goede pensioenregeling.

•

	Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, een 38-urige werkweek met flexibele werktijden

38-urige werkweek (conform schaal 13 CAO VSNU).

en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
De functie geldt in eerste instantie voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid van
verlenging.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Albert van den Berg,
voorzitter Nano4Society: +31 (0)6 - 22 93 42 02. We ontvangen je cv en motivatiebrief graag
uiterlijk 1 maart 2021 via de sollicitatie button onderaan deze advertentie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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