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  Value from science and technology 

 

Wil je bijdragen aan maatschappelijke en 

economische impact? Heb je een mix van 

bedrijfskundige en technologische kennis en 

skills? Dan biedt ons bureau jou een mooie plek 

om je talenten te benutten en door te groeien! 

 

Wie wij zijn 

Bax & Company is een strategisch adviesbureau 

voor innovatie-management. We werken op het 

kruisvlak van missiegedreven innovatie, nieuwe 

bedrijvigheid en duurzaamheid. Dat doen we 

regionaal, nationaal en in Europa. We hebben 

ruim 30 jaar kennis en ervaring in circulaire 

economie (grondstoffen-transitie), hernieuwbare 

energie (smart grids, energieopslag), klimaat-

adaptatie (groen-blauwe infrastructuur, natte 

landbouw) en digitalisering (immersive, 

blockchain, co-bots). 

 

Onze waarden 

Wij willen verschil maken voor onze 

opdrachtgevers en de samenleving. Onze 

projecten zijn altijd gericht op maatschappelijk 

opgaven. We zijn trots op elkaar, onze projecten 

en de impact die we realiseren. We kijken naar 

elkaar om. We halen energie uit ons werk, in een 

gezonde balans met onze vrije tijd (sporten, 

vrienden, familie, reizen, lezen, ed.). 

 

Wie jij bent 

• Jij hebt een universitaire opleiding en 

aantoonbaar affiniteit met innovatie; 

• Jij bent optimistisch ingesteld, bent pro-actief 

en hebt een can-do-mentaliteit; 

• Je kan je gedachten mondeling en schriftelijk 

helder en overtuigend uitdrukken; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engels taal 

uitstekend; 

• Je werkt graag zowel zelfstandig als in een 

klein en hecht team in Nederland en kan 

makkelijk schakelen met onze internationale 

collega’s; 

• Als je enige ontwerp-skills hebt is dat een pré 

(schetsen en visualiseren). 

Wat jij doet 

In een team van adviseurs ondersteun je kleine en 

grote bedrijven, overheden, kennisinstellingen, 

belangenorganisaties en samenwerkings-

verbanden met de vertaalslag van ambities en 

beleid naar concrete innovatieprojecten. Met 

goede kennis van de laatste technologische, 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen 

werk je aansprekende strategieën en uitvoerings-

plannen uit. Vaak bouw je mee aan een sterk 

consortium van innovatiepartners. Met je 

collega’s zorg je dat ambities van opdrachtgevers 

gerealiseerd worden. En een beetje meer! Binnen 

Nederland, maar net zo vaak op Europese schaal. 

Je spart met collega’s, opdrachtgevers en 

experts, organiseert en begeleidt werksessies, 

maakt presentaties en werkt rapportages uit. 

Soms ga je voor projecten een aantal dagen naar 

het buitenland. 

 

Aangezien ons Nederlandse kantoor nog volop 

groeit, ben je als het ware direct mede-

ondernemer en help je het team ontwikkelen, ons 

werk continu verbeteren en steeds nieuwe kansen 

te signaleren en op te pakken. 

 

Wat wij bieden 

• Uitdagend en afwisselend werk; 

• Een enthousiast en professioneel team; 

• Focus op Nederland met een Europese en 

mondiale mindset; 

• Een ontwikkelingsprogramma (#GrowTalent); 

• 2 keer per jaar strategie-sessie in Barcelona. 

 

Procedure 

Wil jij innovatie versnellen en maatschappelijke 

impact maken? Stuur dan een motivatiebrief en je 

CV naar Kees Joosten, directeur, 

recruitment_nl@baxcompany.com 

 

Voor meer informatie:  http://baxcompany.com 

 


