
Vijf jaar werkervaring en toe aan een volgende stap 
als consultant missiegedreven innovatie? 
 

  Value from science and technology 

 

Wil je doorgroeien als strategie-adviseur? 

Wil je bijdragen aan het realiseren van 

maatschappelijke en economische impact?  

Wil je meer verantwoordelijkheid voor acquisitie en 

uitvoering? 

Dan biedt ons bureau jou een mooie plek om te leren 
en jezelf verder te ontwikkelen! 

 

Wie wij zijn 

Bax & Company is een strategisch adviesbureau voor 

innovatiemanagement, met als missie: 

creating value from science and technology. 

We werken op het kruisvlak van nieuwe technologie, 

nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid. We zijn sterk in 

het organiseren en begeleiden van missiegedreven 

innovatie op Europees, nationaal en regionaal niveau. 

Opdrachtgevers worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van de innovatiestrategie, op basis van 

verkenningen en met creatieve sessies. We ontwikkelen 

onderzoeks- en innovatieprogramma’s en managen 

R&D- en demonstratieprojecten. We schrijven sterke 

businesscases om uiteindelijk innovaties op te schalen 

en maatschappelijke impact te bereiken.  

 

We hebben ruim 30 jaar kennis en kunde in: circulaire 

economie (grondstoffentransitie), hernieuwbare 

energie (inclusief energie-opslag en ontwikkelingen 
rond waterstof), klimaat-adaptatie (o.a. groen-blauwe 

infrastructuur) en digitalisering (onder meer toepassing 

van blockchain, robots en data-science). 

 

Wat wij doen 

De kern van onze activiteiten ligt in analyse van 

ontwikkelingen in technologie, samenleving, overheid 

en bedrijfsleven. We ontwikkelen scenario´s, 

identificeren en selecteren kansen voor nieuwe 

economie, bepalen de ´gap´ in kennis en kunde en 

definiëren wat nodig is om succesvol te innoveren. We 
ontwikkelen consortia van bedrijven, overheden, 

kennisinstellingen en andere partijen, ontwikkelen en 

managen innovatie-consortia en zetten nieuwe 

activiteiten op, zoals startups, business-units, 

onderzoekscentra en innovatie-allianties. 

 

Het werk dat jij zal doen  

Jouw dagelijks werk omvat zowel acquisitie en 

uitvoering van adviesopdrachten. In projecten begeleid 

je twee of drie junior consultants. Het werk varieert van 

verzamelen van informatie (desk-research, contact met 

experts), structureren, analyseren en visualiseren van 

informatie, identificeren van kansen en knelpunten, 

bedenken van krachtige concepten voor nieuwe 

activiteiten en samenwerkingsprojecten, het opzetten 

en uitwerken van een projectplan of een 

onderzoeksprogramma tot het ontwikkelen van een 
businessplan. Je hebt direct contact met opdracht-

gevers, schrijft rapporten en maakt presentaties. 

Normaal gesproken werk je aan verschillende 

opdrachten tegelijkertijd, voor meerdere opdracht-

gevers. Hierbij wordt je begeleid door een senior 

consultant. Je werkt op het kantoor in Utrecht in een 

jong en groeiend team van zes consultants. In 

Barcelona en Cambridge werken 40 andere collega’s, 

waar je regelmatig mee samenwerkt. 

 

De collega waar wij naar op zoek zijn 
Je bent circa vijf jaar aan het werk en hebt ervaring 

opgedaan in strategie-ontwikkeling, het opzetten, 

uitwerken en begeleiden van samenwerkingsprojecten 

en business development. Je hebt affiniteit met 

innovatie-beleid, wetenschappelijk en praktijkgericht 

onderzoek en opschalen van technologische 

innovaties. Verder werk je zelfstandig in teamverband, 

heb je een zakelijk netwerk waaruit je nieuwe 

opdrachten weet te verwerven, kun je jouw gedachten 

en inzichten snel, accuraat en helder uitdrukken in tekst 
en beeld en ben je bovengemiddeld goed in de 

Nederlandse taal. 

 

Een masterdiploma in bijvoorbeeld technische 

bedrijfskunde, industrieel ontwerpen of innovatie- en 

technologie-management is een pré. Belangrijker dan 

je kwalificaties en werkervaring zijn jouw ambities, een 

´can-do-mentaliteit’ en je persoonlijkheid. 

 

Procedure 

Krijg je energie van het bouwen aan een succesvol 
team en uitvoeren van projecten met maatschappelijke 

en economische impact? Stuur dan je motivatiebrief en 

curriculum vitae voor 1 juni 2021 naar  

recruitment_nl@baxcompany.com 

 

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek, als je een 

relevant profiel hebt. Als dat gesprek geslaagd is, krijg 

je een schrijfopdracht en een tweede gesprek.  

Voor meer informatie:  http://baxcompany.com 

 

Of bel met Kees Joosten, directeur Bax & Company. 


