
DREAM BIC 
Zet jouw skills in als KWARTIERMAKER (algemeen manager) 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 met        
ervaring als algemeen manager. Heb jij  kennis van campusontwikkeling (ondernemers, onderwijs, onderzoek,           
overheid), publiek private samenwerkingen of ervaring als boegbeeld naar buiten? Zie jij het al helemaal voor je om aan 
de slag te gaan met het in- en oprichten van een werkorganisatie voor deze campusontwikkeling? Met deze rol is het aan 
jou om, met oog voor de conceptwaarde van BIC, de organisatie te ontwikkelen op grond waarvan de Campus  
Ontwikkelings Organisatie de toekomst van BIC verder kan gaan vormgeven.  

Jouw focus zal komen te liggen op de organisatie in algemene zin. Met volle drive werk je toe naar de stip op de horizon. 
Je maakt je druk om de funding van de campusorganisatie, bekommert je om belangrijke strategische vraagstukken, en 
hebt de rollen, doelen en taken van de toekomstige campusdirectie voor ogen. Het bijgaand informatiepakket geeft een 
nadere beschrijving van de werkzaamheden voor dit profiel. 
 

BECOME PART OF THE ‘BIC PICTURE’ 
Doorzie jij snel wat nodig is voor het opzetten van een campusorganisatie? Heb je gevoel voor politiek bestuurlijke   
verhoudingen? En ben jij zowel een conceptuele denker als een pragmaticus? Dan is dit misschien wel dé rol voor jou.  

Als kwartiermaker ga jij – samen met de kwartiermaker ‘Business Developer’ - aan de slag om de organisatie en  
ontwikkeling van de campus verder te brengen en ben jij het centrale aanspreekpunt. Zo wordt je in mum van tijd         
‘part of the BIC picture’. 
 

MEER INFORMATIE? 
Via deze link kom je bij het uitgebreide informatiepakket. Of neem contact op voor verdere vragen. 

CAMPUS MANAGEMENT 

PART TIME: 24 UUR  ERVARING: PROFESSIONAL 

REAGEREN VÓÓR 22 OKTOBER 

NADER TE BEPALEN LOOPTIJD: 6 MAANDEN 

RICHTLIJN STARTDATUM: WEEK 46/47 EINDHOVEN 

 
BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS (BIC) 

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

dustrie. Een internationale campusontwikkeling in het hart van Brainport 

Eindhoven waar toptechnologie, onderwijs, overheid en hoogwaardige faci-

liteiten samenkomen onder één dak.  

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

drijven 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 ko-

men.  

Behalve kennis en ervaring worden hier ook faciliteiten gedeeld om te pro-

duceren 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.’ 

https://www.brink.nl/6276-2
https://www.brainportindustriescampus.com/dit-is-bic/

