
 

 

Vacature: 
Stakeholder Relations 

Manager 
 

 

 

 
Gent, 13 November 2019  
 
 

Het Pilots4U Netwerk rekruteert een 
Stakeholder Relations Manager 

 
Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) coördineerde van juni 2017 t/m augustus 2019 het Pilots4U project (CSA, 

BBI-JU). De Pilots4U projectpartners bouwden een databank uit van beschikbare open access piloot- en 

demo-infrastructuur voor de bio-economie in Europa. Hiervan maken momenteel al zo een 100-tal 

organisaties deel uit, meer info op www.biopilots4U.eu. BBEPP is op zoek naar een Stakeholder Relations 

Manager die de coördinatie en de uitbouw van dit netwerk verder kan zetten en tegelijkertijd vinger aan de 

pols kan houden van wat er zich op Europees niveau afspeelt betreffende mogelijke financieringskanalen 

voor de bio-economie in het algemeen en piloot- en demofaciliteiten in het bijzonder.  

 
 

Functie 

• Je bent het centrale aanspreekpunt voor het Pilots4U Netwerk en de Pilots4U databank. Als 

coördinator van het Pilots4U netwerk hou je het netwerk en de databank in stand en breid je ze 

verder uit.   

• Je coördineert de administratieve zaken omtrent leden- en netwerkbeheer.  

o Je coördineert het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de databank en website. Je 

waakt erover dat alle functionaliteiten werken, je doet voorstellen om verbeteringen aan te 

brengen en om de  search tools verder te finetunen. Je overlegt hierover met de partner die 

de technische aspecten van de databank/website beheert.  

o Je werkt het voordelenpakket voor leden verder uit om een nog aantrekkelijker pakket te 

kunnen aanbieden en legt daarvoor de nodige contacten met relevante organisaties en 

partners.  

• Je maakt en beheert de verbinding tussen je werkgever, de originele Pilots4U projectpartners en de 

leden van het netwerk.  

• Je waakt erover dat er voldoende financiering is om het netwerk gaande te houden en indien nodig 

ga je actief op zoek.  

• Samen met de Communication Manager verzorg je de communicatie (website, social media, PR 

materiaal…), de PR-activiteiten en de organisatie van het jaarlijkse netwerkevent. Je woont relevante 

congressen en meetings bij.  

• Je onderhoudt goede contacten met relevante financieringskanalen op Europees vlak, je blijft op de 

hoogte van initiatieven die worden genomen ivm bio-economie zoals het Vanguard-initiative, het 

Circular Bio-economy Fund, Horizon Europe, Component 5, kortom, je houdt vinger aan de pols van 

wat er zich op Europees niveau afspeelt betreffende mogelijke financieringskanalen voor de bio-

economie in het algemeen en piloot- en demofaciliteiten in het bijzonder.  

• Je speelt een actieve rol in het communiceren van de nood aan en de noden van piloot en demo 

faciliteiten en je helpt deze thema’s op de politieke agenda houden.  

http://www.biopilots4u.eu/


Profiel 

• Je bent een sterke netwerker met verbindende vaardigheden die erin slaagt om alle actoren en 
stakeholders te betrekken en te enthousiasmeren.  

• Je bent vertrouwd met het doel, de impact en de noden van piloot- en demo installaties en met het 
thema bio-economie.   

• Je hebt kennis van of op z’n minst affiniteit met het beleidsterrein van het netwerk.  

• Je hebt een master diploma bij voorkeur in ‘biosciences’ of een andere bio-economie gerelateerde 
materie.    

• Je voelt je goed in een coördinerende functie en je schrikt bijgevolg ook niet terug van de coördinatie 
van het administratieve takenpakket verbonden aan deze functie.   

• Je beschikt over goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden en je drukt je, 
zowel mondeling als schriftelijk, zeer vlot uit in het Engels en het Nederlands, andere talen zijn een 
pluspunt.  

• Je bent een teamspeler, je werkt graag met anderen samen om doelen te bereiken, je deelt 

informatie met anderen, je ondersteunt anderen en stelt jezelf in dienst van het team.  

• Je speelt in op gevoeligheden binnen de eigen organisatie en het netwerk en onderkent de invloed 

en/of gevolgen van eigen handelen voor beide.  

 

Bedrijfsprofiel BBEPP  

Bio Base Europe Pilot Plant werd opgericht in 2008 en telt momenteel een 80-tal medewerkers. Het is een 
unieke, open innovatie piloot- en demonstratiefaciliteit voor de procesontwikkeling, opschaling en 
(proef)productie van biogebaseerde producten en processen.  We combineren een groot en flexibel gamma 
aan modulaire eenheidsoperaties met een team van uiterst gekwalificeerde en ervaren bio-proces ingenieurs 
en technici om biogebaseerde processen op laboratoriumschaal te vertalen naar rendabele industriële 
processen. Deze innovatieve processen dragen bovendien bij aan een duurzame bio-economie en helpen een 
antwoord te bieden op de grote klimaatuitdagingen.  
Tot op heden voerde Bio Base Europe Pilot Plant meer dan 300 bilaterale projecten uit voor meer dan 150 
bedrijven van over de hele wereld. Het is/was ook partner in meer dan 40 publiek gefinancierde projecten.   
 
Meer informatie: www.bbeu.org/pilotplant  

Aanbod 

Naast een dynamische, bruisende en internationale werkomgeving met excellente netwerkmogelijkheden 
en toekomstperspectieven, bieden wij een aantrekkelijk salarispakket incl. maaltijdcheques, 
groepsverzekering, flextime, lease fietsen… en nog veel meer. 

Jouw werkplaats is de Bio Base Europe Pilot Plant, gesitueerd in de North Sea Port (Rodenhuizekaai 1, 9042 
Desteldonk, Gent). 

Een geschikte kandida(a)te kan onmiddellijk starten.  

Solliciteren?  
 
Solliciteren kan online via https://jobs.bbeu.org/. Alle kandidaturen moeten zo snel mogelijk en ten laatste 

op 6 december 2019 in ons bezit zijn.  

Voor meer information over deze vacature, kan u contact opnemen met de huidige Pilots4U Network 

Coördinator: Mevr. Katrien Molders, Katrien.Molders@bbeu.org, +32 486 95 11 09.   

http://www.bbeu.org/pilotplant
https://jobs.bbeu.org/
mailto:Katrien.Molders@bbeu.org

