
Innovatie-consultant 
 

	 	 Value	from	science	and	technology	

	

Wil je bijdragen aan het realiseren van 

maatschappelijke en economische impact? 

Ben je thuis op het kruisvlak van bedrijfskunde en 

technologie? 

Dan biedt ons bureau jou een mooie plek om te 

leren en jezelf verder te ontwikkelen! 

 

Wie wij zijn 

Bax & Company is een dynamisch Europees 

strategisch adviesbureau voor innovatie-

management. We werken op het kruisvlak van 

nieuwe technologie, nieuwe bedrijvigheid en 

duurzaamheid. Dat doen we regionaal, nationaal 

en in Europa. We hebben ruim 30 jaar kennis en 

kunde in circulaire economie (grondstoffen-

transitie), hernieuwbare energie (smart grids, 

energieopslag en ontwikkelingen rond waterstof), 

klimaat-adaptatie (o.a. groen-blauwe 

infrastructuur, natte landbouw) en digitalisering 

(onder meer toepassing van blockchain, robots 

en data-science). 

 

Wie jij bent 

• Jij hebt een universitaire opleiding en 

aantoonbaar passie voor duurzame 

onderwerpen en innovatie; 

• Jij werk zelfstandig, bent pro-actief en hebt 

een ‘can-do’ mentaliteit; 

• Je kan je gedachten helder uitdrukken in 

tekst en beeld; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engels taal; 

• Je werkt graag in een klein en hecht team en 

kan schakelen met onze internationale 

collega’s; 

• Ontwerpende skills zijn een pré (schetsen, 

visualiseren). 

 

Wat jij doet 

Jij helpt diverse organisaties in het verder 

brengen van nieuwe ideeën en projecten op het 

gebied van duurzaamheid en innovatie. Dit kan 

betekenen dat je informatie verzamelt 

(deskresearch, contact met experts), structureert, 

analyseert en visualiseert. Of dat je samenwerking 

van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en 

NGO’s opzet en begeleidt. Je schrijft notities en 

maakt presentaties, organiseert en begeleidt 

workshops en spart regelmatig met 

opdrachtgevers. 

 

Wat wij bieden 

• Uitdagend en afwisselend werk; 

• Begeleiding door een senior consultant; 

• Een ontwikkelingsprogramma (#GrowTalent); 

• Enthousiaste collega’s; 

• Twee keer per jaar strategisch overleg in 

Barcelona. 

 

Procedure 

Wil jij innovatie versnellen en maatschappelijke 

impact maken? Stuur dan een korte motivatiebrief 

en CV naar  

recruitment_nl@baxcompany.com 

 

Voor meer informatie:  http://baxcompany.com 

 


