
DREAM BIC 
Zet jouw skills in als KWARTIERMAKER (business developer) en draag bij  

aan de ontwikkeling en toekomst van de Brainport Industries Campus.    

PARTNERS OVER BIC 

’BIC is hét centrale punt voor kennisdeling binnen de 
hightech maakindustrie. Iemand met de juiste kennis van 

innovatie en ontwikkeling kan hier een grote rol in spelen.’ 

‘Het is mooi om te zien hoe de bedrijven op de campus 
elkaar inspireren en elkaar helpen ontwikkelen. Deze 

campus is dé kans voor innovatie.’ 

DREAM BIC 
BIC staat aan de vooravond van fase 2 van de campusontwikkeling en is hiervoor op zoek naar een kwartiermaker COO  
BIC-2 met ervaring als business developer. Heb jij kennis van innovatie en de hightech maakindustrie en zie jij het al 
helemaal voor je om aan de slag te gaan met de groei en innovatie van deze campusontwikkeling? Dan zoeken wij jou!  

Jij wordt de centrale figuur als het gaat om het versterken van het ecosysteem op én rondom de campus. Je volgt en kent 
de organisaties en bedrijven in de hightech maakindustrie. Je kent de ontwikkelingen in de markt en bent in staat de    
behoeftes in kaart te brengen. Je bent een aanjager van initiatieven op de campus die de concurrentiepositie van de     
campus versterken. Je legt niet alleen banden tussen bedrijven op de campus, maar ook daarbuiten. Je helpt bedrijven 
kansen te signaleren en voorziet startups en groeiende bedrijven van bedrijfsmatig advies. Zo zorg jij voor de door-
ontwikkeling en groei van BIC en geef je mede vorm aan de doorontwikkeling van de Fabriek van de Toekomst. 
 

BECOME PART OF THE ‘BIC PICTURE’ 
Doorzie jij snel wat nodig is voor het laten groeien van de campus?  Blink jij uit in het signaleren van nieuwe  
conceptwaarde verhogende elementen? En weet jij hoe je onderlinge banden tussen bedrijven kunt versterken? Dan is 
dit misschien wel dé rol voor jou. Waar wacht je nog op? 

Als kwartiermaker COO BIC-2 ga jij – samen met de kwartiermaker COO BIC-2 ‘Manager’ - aan de slag om de organisatie en 
ontwikkeling van de campus voor te bereiden zodat de Campus Ontwikkelings Organisatie de toekomst van BIC verder 
kan vormgeven. Zo word je in mum van tijd ‘part of the BIC picture’. 
 

MEER INFORMATIE? 
Bekijk het uitgebreide informatiepakket of neem contact op voor verdere vragen. 

 
BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS (BIC) 

Brainport Industries Campus (BIC) is hét gezicht van de hightech 

maakindustrie. Een internationale campusontwikkeling in het hart van 

Brainport Eindhoven waar toptechnologie, onderwijs, overheid en 

hoogwaardige faciliteiten samenkomen onder één dak.  

Het is een plek waar de hightech maakindustrie elkaar ontmoet, waar 

bedrijven leren van elkaar, en direct samenwerken met de nieuwe 

generatie technisch opgeleiden. Op deze manier wordt er optimaal 

gebruik gemaakt van kennis en kunde om tot innovatieve oplossingen 

en vernieuwing te komen.  

Behalve kennis en ervaring worden hier ook faciliteiten gedeeld om te 

produceren en te innoveren. 

Meer weten? Brainport Industries Campus 

+31 6 15 54 99 32 E.VAN.DE.VEN@BRINK.NL 

‘Een kwartiermaker met de juiste kennis en ervaring is 

een must voor zo’n complexe campusontwikkeling.’ 

CAMPUS ONTWIKKELING 

PART TIME: 24 UUR  ERVARING: PROFESSIONAL 

REAGEREN VÓÓR 1 NOVEMBER 

NADER TE BEPALEN LOOPTIJD: 6 MAANDEN 

RICHTLIJN STARTDATUM: WEEK 47/48 EINDHOVEN 

https://www.brainportindustriescampus.com/dit-is-bic/

