
BUSINESS
DEVELOPER.

JE TALENTEN
- Ervaren in project- en innovatiemanagement
- Kennis van changemanagement en circulaire  
  economie
- Logische geest met een vooruitstrevende blik  
  op circulaire economie 
- Sterk met cijfers
- Daadkrachtig en ambitieus
- Zelfstandig, creatief en stressbestendig
- Heldere communicator (in Nederlands en    
  Engels)
- Kwaliteit en competentie zijn belangrijker dan   
  diploma, etniciteit, geslacht of leeftijd

JE UITDAGINGEN 
- Je werkt o.b.v. haalbaarheidsanalyses innovatie-
  ve businessmodellen uit met een sterke financiële 
  onderbouw
- Je zorgt voor en beheert een portefeuille van 
  innovatieve projecten rond duurzaamheid en 
  circulariteit
- Je bereidt projectdossiers voor en zorgt voor de 
  uitvoering van A tot Z
- Je plant, structureert, beheert en implementeert
- Je verbindt innovatieve projecten aan de 
  bestaande activiteiten bij Kringwinkel Antwerpen 
  en zorgt voor inbedding in het DNA van de 
  organisatie
- Je bouwt aan partnerschappen en betrekt deze    
  strategisch bij verschillende projecten. 
- Je zet organisatie-overschrijdende 
  samenwerkingsstructuren op en experimenteert 
  hiermee

ONZE TROEVEN
- Je werkt in een uitdagende onderneming die 
  toonaangevend is op vlak van circulariteit en
   sociaal ondernemerschap
- Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoorde-
  lijkheid te nemen
- Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 
  70 verschillende landen)
- Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
  vakantiedagen
- Sectorconforme verloning met een degelijk pakket   
  aan extralegale voordelen
- Ruime opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

 

JOUW PLEK IN KRINGWINKEL
- Je werkt in een ambitieus team onder leiding 
  van de innovatiedirecteur 
- Bij de implementatie van nieuwe projecten, 
  faciliteer je de collega’s uit de betrokken teams 
  binnen de bredere organisatie
- Je stemt af over opvolging, budget en timing 
  met de innovatiedirecteur en andere betrokken 
  afdelingen
- Je werkt een deel van je tijd op multi-
   disciplinaire, internationale projecten

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN?
Iedereen is welkom ongeacht etniciteit,
leeftijd, genderidentiteit en expressie.

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR: 
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be  
met berichtregel: Sollicitatie voor Business 
Developer. Voeg hierbij ook je CV en motivatie-
brief toe.


