Business Project Manager
Voor onze klant, een dynamisch R&D bedrijf gelegen in Antwerpen, zijn we op zoek naar een Business Project
Manager.
Dit innovatief bedrijf ontwikkelt duurzame materialen en processen voor hun klanten in West-Europa en ze zijn
gespecialiseerd in het vertalen van specificaties van eindgebruikers naar nieuwe chemische formuleringen.
Daarnaast worden de activiteiten verder uitgebouwd naar de chemische synthese en het gebruik van innovatieve
functionele bouwstenen (polymeren) op basis van bio-gebaseerde grondstoffen.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je komt terecht in een uitdagende, internationale en innovatieve wetenschappelijke werkomgeving.
Verder krijg je de kans om zelfstandig en binnen een aangenaam en informeel werkkader te groeien in
een uitdagende functie.
Tenslotte kan je rekenen op een competitief salaris verder aangevuld met de nodige extra-legale
voordelen en 32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•

•
•
•

Als business projectmanager sta je in voor het business development van de bestaande ontwikkelde
chemische technieken bij potentiële klanten in West-Europa.
Daarnaast ga je na een grondige analyse van de markt de R&D ontwikkelingen binnen het bedrijf mee
sturen met het oog op verdere commerciële groei.
Je werkt mee aan ontwikkelingsprojecten vanaf de conceptfase tot de overdracht naar productie, waarbij
je participeert in het productontwikkelingsproces door de functionele eisen van het eindproduct te
vertalen naar chemische bouwstenen en formuleringen.
Verder coördineer je de interne projectactiviteiten en vorm je het interne aanspreekpunt voor de klanten.
Als chemicus ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de receptuur, de praktische uitwerking van
proeven en het voorbereiden van patenten en beschermen van intellectuele eigendom.
In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan het management.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je beschikt over een PHD/doctor diploma in de wetenschappen richting chemie, materiaalkunde, bioingenieur, bio-chemie.
Verder kan je relevante werkervaring voorleggen zowel in projectmanagement als business development
binnen een chemische R&D context.
Je hebt een sterke interesse in productieprocessen en affiniteit met begrippen zoals biokatalyse,
biopolymeren, dispersies, chemische formuleringen,…
Je bent creatief, klantgericht en kan zowel zelfstandig als in team functioneren.
Naast Engels en Nederlands is een goede kennis van het Frans / Duits een meerwaarde.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

