VACATURE

Innoviris is op zoek naar
een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren)
Referentie: AFN201602
Algemene Directie

Innoviris – Instelling van openbaar nut
Charleroisteenweg 110 – 1060 Brussel

Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en dynamische instelling?
Wil jij een impact hebben op de sociale en economische realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest? Dan ben je bij Innoviris op de juiste plaats.
Wij zijn een sterk groeiende speler in de Brusselse OOI (Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie)
gemeenschap en zoeken gemotiveerde en talentvolle medewerkers met een sterk gevoel voor
engagement.
Wij bieden een moderne en stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en waarden als respect
en collegialiteit centraal staan.
Heb je zin om deel uit te maken van ons team? Lees dan hier de volledige functiebeschrijving.

Over Innoviris
Het Instituut ter bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel, Innoviris,
(www.innoviris.be) bevordert, ondersteunt en valoriseert wetenschappelijk onderzoek en
technologische innovatie in het kader van het beleid van het Gewest, zoals gedefinieerd in de
Ordonnantie van 26 juni 2003 en van 26 maart 2009.
Daarvoor voert het Instituut volgende opdrachten uit:




het beheren van alle economisch gerichte O & O- dossiers;
het beheren van alle dossiers over niet-economisch gericht onderzoek;



de communicatie in verband met de acties en de resultaten van het wetenschapsbeleid in
Brussel, het promoten van Brussel als attractieve regio voor onderzoekers en als draaischijf van de
wetenschappen



Het sensibiliseren van jonge Brusselaars voor wetenschappen en het bevorderen van de
wetenschappelijke loopbanen



het vertegenwoordigen van het Gewest bij de nationale, Europese of internationale instanties en
organisaties op het gebied van wetenschaps- en innovatiebeleid;



het opvolgen van de internationale bilaterale akkoorden op het gebied van onderzoek;



het beheren van de informatiestromen, statistische indicatoren en gegevensbanken die nuttig
zijn voor Brusselse actoren binnen onderzoek, het onderzoeksbeleid en de strategische werking van
het instituut;



het verzekeren van het secretariaat en het ondersteunen van de werkzaamheden van de
Gewestelijke Raad voor het Wetenschapsbeleid;
De activiteiten betreffen de opvolging van de evolutie van de Brusselse industriële sectoren, de
technologie, de wetenschappelijke innovatie, de ondersteuningsmechanismen voor onderzoek en
de technologische ontwikkeling.

Context
Innoviris stemt haar werking voortdurend af op de belangrijkste evoluties in het domein van
onderzoek en innovatie. In deze dynamiek wil Innoviris haar activiteiten en interactie met haar
partners hergroeperen in een nieuwe activiteit: Steun aan het innovatief ecosysteem.
In deze context werd een platform van incubatoren opgericht, gestuurd door een uitvoerend orgaan
(Bureau van het platform), bestaande uit een voorzitter, de directeurs van de incubatoren en de
vertegenwoordigers van de Brusselse instellingen (Innoviris, collectieve centra, KTO’s,
Finance.brussels, Impulse en BIE). De missie van dit platform is:


het verbeteren van de competitiviteit van de openbare incubatoren en zich beter
differentiëren tegenover de reeds bestaande aanbiedingen zoals: privé-incubatoren,
acceleratoren en bedrijvencentra.



de groei van bedrijven in deze incubatoren versnellen door nieuwe ondersteunende diensten
aan te bieden, meer specifiek diensten in verband met technologische begeleiding, in
samenwerking met de collectieve centra en de universiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.



het verzekeren van de strategische evolutie van de incubatoren door de uitbreiding van hun
dienstenpakket en door de optimalisatie van de samenwerking tussen de incubatoren.

Bovendien wenst Innoviris samen met Finance.brussels technologische en innovatieve bedrijven te
ondersteunen doorheen de volledige financieringsketen: vanaf het idee tot de commercialisering van
het product of de dienst. Om dit te kunnen realiseren, maakt Innoviris deel uit van het hervormingsen rationaliseringsprogramma van de Brusselse instellingen. Het doel van dit programma is:


Het beheer van het rationaliseringsbeleid van de pool Financiering



De opbouw van een structurele samenwerking met Finance.brussels



De opbouw van een monitoring van de pool Financiering.

Om die redenen is Innoviris op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem.

Je taken
Als adviseur Innovatief Ecosysteem:
 Werk je mee aan de voorbereiding van de acties en volg je de uitvoering van de beslissingen
van het Bureau van de incubatoren op.
 Werk je mee aan de organisatie van het platform voor incubatoren en ben je, in
samenwerking met de voorzitter, verantwoordelijk voor het secretariaat van de
vergaderingen.
 Analyseer en stel je acties voor om de diensten in het aanbod voor ondernemingen in de
publieke incubatoren te verhogen.
 Werk je mee aan het implementeren van acceleratieprogramma’s voor de ondernemingen in
de incubatoren door het integreren van diensten voor technologische begeleiding in
samenwerking met de collectieve centra’s.
 Werk je mee aan de evaluatie van de activiteiten, behoeftes en uitdagingen van de
incubatoren, door onder andere opvolgingsindicatoren te implementeren.
 Draag je bij aan de technologietransfer door deel te nemen aan de strategische coördinatie
tussen de incubatoren en de prioritaire partners: de collectieve centra’s, de KTO’s,
Finance.brussels, Impulse, BIE en de begeleidingspolen.
 Stel je concrete acties voor om de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van de publieke
incubatoren te verbeteren.
 Werk je mee aan in het beleidsproject voor de rationalisering van de pool Financiering
 Ben je verantwoordelijk voor de structurele samenwerking met Finance.brussels om samen
onderzoeksprojecten en nieuwe ondernemingen te begeleiden
 Ben je verantwoordelijk voor de monitoring van de pool Financiering.

Je profiel
1. Vereiste kwalificaties
Je bent houder van een universitair diploma, ingenieur of Master, bij voorkeur in: Handelsingenieur,
Management, Economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Wetenschappen
of Communicatiewetenschappen.

2. Ervaring
Je beschikt ten minste over 5 jaar ervaring in minimum één van de hieronder vermelde domeinen :




de valorisatie van onderzoek
de transfer van technologie en kennis
het beheer van projecten

3. Competenties en kennisvaardigheden


Je kan goed analytisch denken en je kan veel gegevens op een abstract niveau behandelen

 Je bent in staat om zeer complexe informatie te beheren: begrip, verwerking, analyse, synthese,
integratie, innovatie, conceptualisering, oordeel en redactie


Je bent in staat om, in het wettelijk kader waarin je werkt, creatieve oplossingen te vinden

 Je kan zowel in teamverband als autonoom werken en op efficiënte wijze rapporteren aan je
leidinggevenden


Je bent flexibel, reactief en kan gemakkelijk omgaan met nieuwe concepten



Je behandelt de financieringsaanvragen met integriteit

 Je bent bereid de waarden van Innoviris dagelijks toe te passen : ambitie, innovatie,
klantgerichtheid, samen excelleren, integriteit, respect en collegialiteit

Je hebt kennis van :




de Brusselse publieke stakeholders
de onderzoeksinterfaces
de academische wereld van het Brussels Gewest en de onderzoekswereld.

Kennis van Frans en Engels is een pluspunt

Wat wij bieden
 Een veelzijdige functie die je bij het hart van de innovatie in Brussel brengt in een jonge en
dynamische instelling;
 Een centraal moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer


Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (voltijds : 38u/week)



Een jaarlijks brutosalaris van minimum: 37387.80 EUR (al geïndexeerd op 01 07 2016 : 1.6406).

 Voordelen: vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques van 7.00€, MIVB-abonnement,
abonnement Villo!, tegemoetkoming in een NMBS-abonnement, tegemoetkoming in het GSMabonnement, tweetaligheidspremie na het slagen in het examen bij Selor, hospitalisatieverzekering,
35 jaarlijkse vakantiedagen

Geïnteresseerd in deze functie ?
Stuur je CV en je motivatiebrief ten laatste op 25 juli 2016 via email op met referentie AFN201602,
ter attentie van mevr. Valérie Goret , HRM directeur.
jobs@innoviris.brussels
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Michaël Mertens, Wetenschappelijk Directeur :
mmertens@innoviris.brussels

Selectieprocedure
Een eerste selectie wordt uitgevoerd op basis van het CV, gevolgd door een anonieme proef door
een extern bureau. Ten slotte is er ook interview, voorafgegaan door een praktische test.
Innoviris hanteert een actief diversiteitsbeleid en verzekert de gelijkheid van kansen, behandeling
en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.
Als je een handicap, leerstoornis of ziekte hebt, dan kan je redelijke aanpassingen aan de
selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie. Geef zoveel mogelijk
details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen
helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

