Ben jij op zoek naar een zingevende job?
Geloof jij ook dat ondernemers het verschil kunnen maken voor een betere wereld?
Kriebelt het bij jou om die impact-gedreven ondernemers op te zoeken en vooruit te helpen?

BLENDERS breidt haar werking uit en zoekt
een business developer impact-gedreven ondernemen
BLENDERS vzw is een innovatie-organisatie die voluit gaat voor positieve impact: wij creëren
nieuwe oplossingen voor maatschappelijke noden. Door verschillende ideeën, talenten en
ervaringen te blenden en buiten de lijntjes te kleuren, komen we tot nieuwe
dienstverleningen of producten die we via een gepast bedrijfsmodel verder willen
verduurzamen. Met een dynamisch en groeiend team van een 40-tal medewerkers heeft
Blenders zijn thuisbasis in Turnhout.
We innoveren ook volop in ondersteuningstrajecten voor ondernemers die meer
maatschappelijke waarde willen creëren. We zoeken een business developer die gebeten is
om deze innovaties ook in de praktijk te brengen.
De job
Je bouwt mee aan innovatieve begeleidings- en opleidingstrajecten voor impact-gedreven
ondernemers en je bent verantwoordelijk voor de prospectie en acquisitie van deelnemers
voor deze trajecten.
Aangezien heel wat andere innovatieve Blenders-projecten ook linken hebben naar
ondernemerschap leg jij daarvoor de bruggen naar geïnteresseerde impact-gedreven
ondernemers.
Je bouwt op die manier en via andere activiteiten het netwerk van geïnteresseerde
ondernemers en andere relevante partners verder mee uit.
Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle uitvoering van één of meer aanverwante
innovatieprojecten (o.a. door overheden gefinancierde subsidieprojecten).
In deze job werk je nauw samen met het ganse Blenders-team van projectleiders en medewerkers. Je kan op de ondersteuning rekenen van collega’s in de praktische uitvoering
van concrete acties, evenementen, enz.
Jij zelf
Je bent sterk geïnteresseerd in duurzaamheid (in al haar facetten), en de vertaling daarvan
naar het bedrijfsleven; je ziet volop kansen om ondernemers te mobiliseren voor een
duurzame samenleving en je bent gedreven om die kansen ook om te zetten in concrete
acties.
Vanuit je extraverte persoonlijkheid leg je graag en gemakkelijk contacten met anderen en
kan je helder en vlot communiceren – mondeling zowel als schriftelijk. Met een natuurlijke

flair en vanuit je passie voor impact-gedreven ondernemen kan je anderen inspireren en
overtuigen. Prospectie en acquisitie zitten in je vingers.
Heb je vandaag al een relevant netwerk bij ondernemers in de regio Kempen – Mechelen –
Antwerpen, dan is dat zeker een sterke troef!
Je bent integer en gedreven door het realiseren van een positieve impact.
Je werkt klantgericht, planmatig en zorgvuldig, je bent flexibel en mobiel.
Je bent een teamspeler die goed gedijt in een zelfsturende omgeving met weinig formele
kaders. Als het nodig is, ben je bereid een extra tandje bij te steken om deadlines te halen.
Je bent hoger opgeleid, leert graag bij, je durft creatief en innovatief te denken.
Ons aanbod
Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met een open werksfeer en zelfsturende teams,
gedreven om bij te dragen aan een bloeiende samenleving. Via een afwisselende uitdagende
job en de nodige opleidingen heb je bij ons volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen.
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur. Een flexibele combinatie van thuisen kantoorwerk is ook in niet-coronatijden onze standaard.
Je marktconform salaris wordt aangevuld met aanvullende voordelen zoals een groeps- en
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm-abonnement, dertiende maand (die
omgezet kan worden in verlofdagen), en vooral veel plezier en voldoening.
En nu?
Is je interesse nu helemaal gewekt om ons team te versterken? Aarzel dan niet, en stuur je
motivatiebrief en cv vóór 08/11/2021 naar bart.wuyts@blenders.be
Heb je nog vragen? Contacteer dan gerust Bart!

