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	 	 Value	from	science	and	technology	

	

Wie	wij	zijn	
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,	 clean-tech,	
circulaire	economie,	energietransitie	en	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.	
	
Met	meer	dan	30	jaar	ervaring	bij	multinationals,	MKB,	start-
ups,	 overheden	 en	 universiteiten,	 in	 Europese	 kader-
programma’s,	 Life	en	 Interreg	en	met	beproefde	methodes	
zijn	 wij	 met	 recht	 specialist	 in	 Open	 Innovatie	 en	 New	
Business	Development.	
	
Bax	 &	 Company	 heeft	 drie	 vestigingen:	 in	 Barcelona	 (ES),	
Cambridge	(UK)	en	Rotterdam	(NL).	Wij	werken	momenteel	
met	35	collega’s.	
	
Voor	ons	nieuwe,	snelgroeiende	Nederlandse	kantoor	zoeken	
wij	 ambitieuze	kandidaten,	met	ervaring	 in	open	 innovatie-
processen,	new	business	development	projecten	en	definitie	
en	 management	 van	 (Europese)	 samenwerkingsprojecten.	
Wij	denken	aan	minimaal	5	jaar	relevante	werkervaring.	
	
	
	

De	collega	waar	wij	naar	op	zoek	zijn	
Je	hebt	een	creatieve	en	wendbare	manier	van	denken,	sterk	
probleemoplossend	 vermogen	 en	 een	 ondernemende	
houding.	Je	moet	vooral	geen	angst	hebben	voor	een	beperkt	
uitgewerkte	opdracht	of	om	de	telefoon	te	pakken	om	snel	
informatie	te	vinden,	iets	te	regelen	of	te	checken.	Je	kunt	je	
makkelijk	en	snel	uitdrukken,	maar	kunt	ook	goed	 luisteren	
en	doorvragen.	 Je	bent	 secuur	 en	weet	deadlines	 te	halen.	
Een	uitstekende	beheersing	van	de	Nederlandse	en	Engelse	
taal	(spreken	en	schrijven)	is	voorwaarde	om	bij	ons	succesvol	
je	 werk	 te	 doen.	 Affiniteit	 met	 nieuwe	 technologie	 is	 een	
vereiste.	 Daarom	 verwachten	 we	 een	master	 degree	 in	 de	
hoek	 van	 technologie-management,	 bedrijfskunde	 of	
industrieel	ontwerpen.		
	
Het	Rotterdamse	kantoor	is	 in	opstart.	Wij	zijn	daarom	veel	
op	pad	naar	opdrachtgevers	 en	nieuwe	 relaties.	Dat	 vraagt	
zelfwerkzaamheid,	een	pro-actieve	houding	om	je	werk	goed	
te	plannen,	op	tijd	afstemmen	met	je	collega’s	en	meedenken	
over	 kansen	 die	 zich	 voordoen.	 Je	 kiest	 bewust	 om	 die	
ondernemende	consultant	te	worden,	die	zich	thuis	voelt	in	
onze	veeleisende	en	uitdagende	omgeving.	
	
Wanneer	je	een	relevant	profiel	en	aansprekende	brief	met	
CV	 hebt,	 wordt	 je	 uitgenodigd	 voor	 een	 kennismakings-
gesprek.	 Als	 dat	 gesprek	 geslaagd	 is,	 vragen	 wij	 jou	 een	
schrijfopdracht	 te	 doen.	 Op	 basis	 van	 het	 gesprek,	 de	
opdracht	en	een	tweede	gesprek	maken	wij	een	keuze.	
	

Wat	wij	bieden	
Je	werkt	in	een	klein	team	in	Rotterdam	en	schakelt	met	de	
collega’s	in	Barcelona	en	Cambridge.	
Je	 wordt	 snel	 verantwoordelijk	 voor	 de	 uitvoering	 van	
opdrachten.	
Onze	arbeidsvoorwaarden	zijn	marktconform.	Wij	bieden	een	
werkomgeving	met	aandacht	voor	een	gezonde	balans	tussen	
werk	en	privé.	
	
Stuur	je	motivatiebrief	met	C.V.	voor	5	april	2018	naar	
recruitment_NL@baxcompany.com.	
	
Voor	meer	informatie	kijk	op	onze	website:	
http://baxcompany.com	
	


