Korte beschrijving voor de aankondiging van de vacature.
Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van de Blauwe Economie in Oostende en ver daarbuiten? Wil
je deel zijn van de samensmelting tussen wetenschap, innovatie en ondernemerschap? Ben jij de
dynamische pionier die wij daarvoor zoeken? Wil je mee het spannend verhaal van Ostend Science
Park en Bluebridge helpen schrijven? Stap dan mee in ons team, als business developer en community
manager. We kijken uit naar je kandidatuur.

VACATURE: business developer/community manager Ostend Science Park
Kader
In 2020 werd GreenBridge omgedoopt tot Bluebridge (BB) en werd Ostend Science Park (OSP)
gelanceerd. Bluebridge en Ostend Science Park zijn twee handen op één buik, ze delen dezelfde visie:
groei faciliteren in de Blauwe Economie. Als kloppend hart van Ostend Science Park, brengt het
innovatiecentrum Bluebridge beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers samen die zo duurzame
oplossingen in de Blauwe Economie kunnen ontwikkelen. Zo willen we van Ostend Science Park een
kennishub te maken. We zoeken een collega die helpt om dat ecosysteem te ontwikkelen.
Bluebridge is een incubator en innovatie centrum, is ook de plek waar UGent haar R&D uitbouwt, en
is tevens het administratief centrum van OSP. De verwevenheid van beide vennootschappen is groot.
Er is op operationeel niveau een verregaande integratie, Bluebridge medewerkers zetten zich in voor
beide vennootschappen met één gemeenschappelijk doel: het boosten van de Blauwe Economie. Ook
jij zal op de payroll van Ostend Science Park, voor beide ondernemingen hetzelfde verhaal schrijven.
Ostend Science Park is daarom op zoek naar een voltijdse medewerker ‘business developer –
community manager’ voor onmiddellijke indiensttreding.
Gewenste profiel
Voor deze functie is een Master diploma vereist. Bij voorkeur met een bedrijfskundige achtergrond
en/of kennis van mariene en maritieme wetenschappen, met talent voor communicatie en
netwerking. Ervaring in de blauwe economie of in een commerciële omgeving (bijv. organisatie van
events) is zeker een meerwaarde. We zoeken een ondernemende organisatorische duizendpoot die
vlot Engels spreekt en schrijft. Essentieel voor deze job zijn zelfstandigheid, communicatie en
netwerking, creativiteit en ondernemerschap.
Doelstelling en takenpakket
De belangrijkste doelstellingen van de business developer/community manager is het dynamiseren
en het promoten van BB/OSP. Met verschillende stakeholders versterken we ons ecosysteem, o.a.
door nieuwe bedrijven aan te trekken voor OSP of events op BB. Onze nieuwe medewerker doet het
wetenschapspark bruisen.
Business development
• Ondersteuning van commerciële activiteiten van OSP/BB
• Ontwikkeling van een verdienmodel voor events
• Bijdragen tot het in de markt zetten van de kantoren en werkplekken
• Actieve search naar klanten en partners

Community manager
• Ondersteuning van de uitbouw van het blauwe ecosysteem in Oostende rond OSP/BB
• Ondersteuning van Levenslang leren op OSP/BB
• Parkmanagement OSP
• Uitwerken en uitvoeren van de communicatiestrategie van OSP/BB
• Vertegenwoordiging van OSP/BB op events, beurzen (nationaal en internationaal), of bij
(potentiële) klanten

Aanbod
Wij verwelkomen u in een enthousiast team en dynamische omgeving, voorzien een adequate
verloning en een contract van onbepaalde duur. U geniet ook van extra legale voordelen: woonwerk
verkeer, maaltijdcheques, jaarlijkse premie, eindejaarspremie, ecocheques.
Bij interesse graag uw CV en een motivatiebrief opsturen naar info@ostendsciencepark.be,
carl.devos@ugent.be (CEO Ostend Science Park) en noemie.wouters@ugent.be (CEO Bluebridge). De
deadline voor indiening is 30 September 2020. De data voor sollicitatiegesprekken en verdere
selectieprocedure zal u in onze reactie op uw kandidatuur lezen. De plaats van tewerkstelling is
Wetenschapspark 1, 8400 Oostende.

