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	 	 Value	from	science	and	technology	

	

Wat	wij	doen	

Bax	 &	 Company	 is	 een	 innovatie-management	
adviesbureau,	met	als	missie:	create	value	from	science	
and	 technology.	 Wij	 werken	 op	 het	 kruisvlak	 van	
onderzoek,	 technische	 innovatie	 en	 nieuwe	 business.	
Wij	 ondersteunen	 opdrachtgevers	 in	 het	 ontwikkelen	
van	hun	(open)	innovatiestrategie	en	het	maken	van	de	
vertaling	naar	concrete	plannen,	projecten	en	nieuwe	
bedrijvigheid.	Wij	hebben	30	jaar	ervaring	in	velden	als	
nieuwe	 materialen,	 hernieuwbare	 energie	 en	 smart	
technologieën.	 Wij	 werken	 met	 grote	 industriële	
bedrijven,	kleinere	high-tech	bedrijven,	overheden	en	
kennisinstellingen.		

Principieel	 selecteren	 wij	 opdrachten	 die	 gerelateerd	
zijn	aan	maatschappelijke	uitdagingen.	Wij	hebben	een	
uitgebreid	 track-record	 op	 thema´s	 als	
klimaatadaptatie,	 circulaire	 economie,	 clean-tech,	
energietransitie,	duurzame	mobiliteit.	

De	kern	van	onze	activiteiten	ligt	in	het	definiëren	van	
innovatiebeleid	 en	 -strategie,	 door	 analyse	 van	
ontwikkelingen	in	de	markt	en	nieuwe	technologie.	We	
ontwikkelen	 scenario´s,	 identificeren	 en	 selecteren	
nieuwe	 business	 kansen,	 bepalen	 de	 ´gap´	 tussen	
kennis	 en	 kunde	 en	 definiëren	 wat	 nodig	 is	 om	
succesvol	te	innoveren.		Wij	ontwikkelen	consortia	van	
universiteiten,	 bedrijven	 en	 andere	 partijen,	 wij	
ontwikkelen	en	managen	R&D-programma´s,	bereiden	
business-	 en	 implementatieplannen	 voor	 en	 zetten	
nieuwe	 activiteiten	 op,	 zoals	 startups,	 business-units,	
onderzoekscentra,	innovatieconsortia,	etc.		

Het	werk	dat	jij	zal	doen		

Het	 werk	 van	 een	 startende	 consultant	 houdt	
overwegend	 het	 volgende	 in:	 informatie	 verzamelen	
(desk-research,	 contact	met	experts),	 structureren	en	
analyseren	 van	 informatie,	 bedenken	 van	 concepten	
voor	 nieuwe	activiteiten	 en	 samenwerkingsprojecten,	
opzetten	 en	 uitwerken	 van	 een	 projectplan	 of	 een	
onderzoeksprogramma,	 voorbereiden	 van	 rapporten	
en	 presentaties,	 ondersteunen	 in	 het	 dagelijks	 werk	
zoals	 het	 opzetten	 van	 conference	 calls	 en	 partner	
meetings	en	het	halen	van	deadlines.		

Je	zal	op	het	kantoor	in	Rotterdam	werken	in	een	klein	
team.	 Normaal	 gesproken	 zal	 je	 aan	 verschillende	
opdrachten	 tegelijk	 werken	 voor	 meerdere	
opdrachtgevers.	 Je	 wordt	 hierbij	 begeleid	 door	 een	
senior	 en	 junior	 consultant.	 Wij	 geloven	 sterk	 in	

‘learning	 by	 doing’	 in	 een	 meester-gezel-constructie.	
Het	 merendeel	 van	 de	 opdrachten	 zullen	 binnen	 de	
regio	Zuid-Holland	uitgevoerd	worden.	Je	zal	af	en	toe	
naar	 het	 buitenland	 reizen	 voor	 afspraken	 bij	
opdrachtgevers	in	Europa	of	om	samen	te	werken	met	
collega’s	van	het	moederbedrijf	in	Barcelona.	

Aangezien	het	Nederlandse	kantoor	in	ontwikkeling	is,	
verwachten	 we	 een	 actieve	 betrokkenheid	 bij	 de	
acquisitie,	het	uitwerken	van	offertes,	het	ontwikkelen	
van	netwerken	en	het	creëren	van	bekendheid	van	Bax	
&	Company	NL.		

De	collega	waar	wij	naar	op	zoek	zijn	

Wij	 zoeken	 ambitieuze,	 snel	 lerende	 kandidaten	met	
een	affiniteit	 voor	new	business,	 innovatie,	 strategie-
ontwikkeling,	 nieuwe	 technologie	 en	 een	 interesse	 in	
open	 innovatie,	R&D-samenwerking,	technologie	naar	
de	 markt	 brengen	 en	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	
bedrijvigheid.		

Wij	 zoeken	 mensen	 die	 hun	 gedachtes	 en	 inzichten	
snel,	accuraat	en	consistent	uit	kunnen	drukken,	maar	
die	 ook	 goed	 kunnen	 luisteren.	 Vloeiend	 spreken	 en	
schrijven	in	het	Nederlands	en	Engels	is	cruciaal.	Als	dit	
niet	je	sterkste	punt,	is	raden	we	je	af	om	te	solliciteren.		

Wij	verwachten	dat	je	een	expliciete	en	bewuste	keuze	
maakt	om	een	ondernemende	consultant	te	worden	in	
ons	dynamische	en	uitdagende	werkveld.	

Een	 masterdiploma	 in	 bijvoorbeeld	 technische	
bedrijfskunde,	 industrieel	 ontwerpen	 (innovatie-
management)	 of	 innovatie-	 en	 technologie-
management	is	nodig.	Belangrijker	dan	je	kwalificaties	
en	 werkervaring	 zijn	 jouw	 ambities,	 een	 ´can	 do´	
mentaliteit	en	persoonlijke	vaardigheden.			

Aanvullende	eisen	en	voorwaarden		

Je	wordt	uitgenodigd	 voor	 een	 interview,	wanneer	 je	
een	relevant	profiel	hebt.	Als	dat	gesprek	geslaagd	 is,	
vragen	 wij	 jou	 een	 schrijfopdracht	 te	 doen.	 Stuur	 je	
motivatiebrief	 en	 curriculum	 vitae	 voor	 5	 april	 2018	
naar	recruitment_NL@baxcompany.com	

	Onze	 arbeidsvoorwaarden	 zijn	 marktconform.	 We	
bieden	 een	 werkomgeving	 met	 aandacht	 voor	 een	
gezonde	work-life-balance.	

Voor	meer	informatie	kijk	op	onze	website:		
http://baxcompany.com	

	


