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VACATURE BUSINESS DEVELOPER  
 

De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de valorisatie van 

onderzoek in het domein van organisch afval- en nevenstromen te faciliteren. 

Belangrijke activiteiten omvatten het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van 

licenties en het creëren van spin-offs met als doel de innovatieve kennis en technologie die ontwikkeld 

wordt naar de markt te brengen 

 

End-of-Waste 

Het business domein van deze vacature (End-of-Waste) richt zich op biologische nevenstromen uit de 

bio-industrie.  

 

Taakomschrijving 

Uw belangrijkste taken bestaan uit:  

- Het identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten binnen het End-of-Waste 

consortium door het afsluiten van R&D-contracten, licentieovereenkomsten of het oprichten van 

spin-offs; 

- Het verhogen van de samenwerking met de industrie via het afsluiten van bilaterale 

onderzoekscontracten en het stimuleren en ondersteunen van deelname aan industriële 

onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU, …); 

- Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch 

relevante spelers in de markt die een toegevoegde waarde hebben voor het consortium; 

- Het stimuleren van interne samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van 

technologieplatformen; 

- Het stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, industriële proof-of-

concept, vermarkting, …); 

- De interne organisatie van het consortium in samenspraak met de hoofdpromotor van het 

consortium (visie, strategie, project management, financieel beheer, ….); 

- Het profileren van het consortium op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden, 

door middel van seminars, workshops, website, evenementen, enz., met het oog op het ontwikkelen 

van partnerships. 

 

Profiel 

 U beschikt over een gedegen inzicht, kennis en expertise in het domein van de verwerking en 

valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie 

 U beschikt over minstens 3 jaar relevante industrieel georiënteerde werkervaring in het domein van 

de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie, met betrekking tot minstens 

twee van de volgende aspecten: 

- valorisatie van onderzoek in het algemeen 

- intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties 

- business development in een business-to-business omgeving of academy-to-business 

omgeving 

- R&D-management en project management 
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- opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s 

(Europees, regionaal) 

- het oprichten van spin-offs 

 

 U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in 

teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen; 

 U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht; 

 U beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden (minstens in het 

Engels) en bent representatief en flexibel; 

 U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk 

 Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt in uw profiel: 

- Ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en 

valorisatieprojecten; 

- Ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen 

van professionele netwerken; 

- Ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire 

structuren; 

 Een bijkomende bedrijfsgerichte opleiding 

 

Ons Aanbod 

Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Wij bieden u een volwaardig 

loopbaanperspectief binnen een stimulerend statuut, afhankelijk van uw kennis en ervaring.  

 

Inlichtingen 

o info over het Industrieel Onderzoeksfonds: www.ugent.be/iof 

o coördinator Industrieel Onderzoeksfonds: Ingrid.Merchiers@ugent.be of 09/264.99.51.  

 

Solliciteren 

We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV ten laatste op maandag 13 

augustus 2018. Deze brief dient te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Herman 

Van Langenhove via Ingrid.Merchiers@ugent.be.   

 

IOF-Consortium End of Waste 

De thematiek rond ‘Resource Recovery’ werd onlangs gestructureerd onder de koepel van het 

valorisatieconsortium “End-of-Waste” met als doel in te zetten op de vele multidisciplinaire 

valorisatietrajecten die rond nevenstromen uit landbouw, agro-industrie, voedingsindustrie alsook 

analoge biologische afval(water)stromen kunnen worden opgebouwd. 

Het samenbrengen van een multidisciplinair consortium met 32 gedreven professoren en hun betrokken 

diensten rond de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie zal een sterk 

synergistisch effect hebben op het vlak van conceptontwikkeling en -realisatie, wat de valorisatie-

initiatieven van UGent in dit domein zal versterken en verbreden en de waardecreatie zal maximaliseren. 

Meer bepaald kijkt End-of-Waste naar het opzetten van academisch-industriële samenwerkingen rond 

de opwerking van dergelijke organische-biologische afvalstromen tot waardevolle chemicaliën, energie, 

materialen en producten die op hun beurt terug inzetbaar zijn in diverse doelsectoren.  

Promotor: prof. dr. Erik Meers 
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JOB OFFER: BUSINESS DEVELOPER END-OF-WASTE 
 

Ghent University is seeking an entrepreneurial and dynamic staff member to facilitate the value creation 

based on our research in the domain of organic waste streams and residues of bio-industry. 

Important activities include establishing industrial partnerships, license agreements and the creation of 

spin-offs with the aim of bringing the innovative knowledge and technology that is being developed to 

the market. 

End-of-Waste 

Het business domain of this job offer (End-of-Waste) aims at waste streams and residues from 

agriculture, agro-industry, food industry, as well as biological waste(water)streams. 

Job description 

Your most important tasks consist of:  

- Identifying new technologies and commercializing innovative research results within the End-of-

Waste business unit. This involves making R&D deals, licensing agreements or facilitating the 

establishment of spin-offs; 

- Setting up (research) collaborations with industry and supporting and monitoring industrial research 

programs (e.g. via Flanders Innovation and Entrepreneurship VLAIO, the EU, etc.), in particular the 

setting up of multi-partner projects; 

- Identifying, consolidating and following up strategic partnerships with economically relevant players 

in the market that have added value for the consortium; 

- Stimulating and supporting internal partnerships aimed at developing new technology platforms; 

- Encouraging and guiding technology development and valorization (IP, industrial proof-of-concept, 

marketing, ...); 

- The internal organization of the business unit in close collaboration with the coordinator (vision, 

strategy, project and financial management, …);  

- Raising the profile of the End-of-Waste business unit in industry and government organizations, 

both in Belgium and abroad, via seminars, workshops, website, business events, etc. with the aim 

of developing of partnerships.   

 

Profile 

• You have thorough scientific knowledge and expertise in the field of organic waste streams and 

residues of bio-industry. 

• You have at least 3 years of relevant industrially-oriented work experience in the field of processing 

and valorization of residues from the bio-industry, with respect to at least two of the following 

aspects:  

- research and technology transfer in general; 

- intellectual property rights and marketing thereof by concluding licenses; 

- business development in a business-to-business environment or academy-to-business 
environment; 

- R&D and project management; 

- establishing multi-partner consortia in the framework of industrial research programs 
(European, regional, …); 

- establishing spin-offs. 
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• You have an affinity with both the academic and business sectors and can deal expertly with 

projects independently and as part of a team while ensuring timely delivery; 

• You have an entrepreneurial mindset, are diplomatic and work in a result- and service-oriented 

manner; 

• You have solid communication and negotiation skills (at least in English), you can properly represent 

the consortium and are flexible; 

• You have built up a (international) network in the field. 

 

• Experience or training in the following elements is an asset: 
 
- experience in project management and the contractual aspects of research projects and 

research transfer projects; 
- experience in marketing, prospecting for new partners, conducting PR and developing 

professional networks; 
- experience in establishing and coordinating cross-domain and multidisciplinary structures 
- additional business training 

 

Our offer 

This position involves a contractual appointment of indefinite duration. We offer you solid career 

prospects in the context of a stimulating employment status, which will largely depend on your 

knowledge and experience. 

 

Enquiries 

 

- information about the Industrial Research Fund: www.ugent.be/iof  

- coordinator Industrial Research Fund: Ingrid.Merchiers@ugent.be or 09/264.99.51.  

 

Application 

Please submit your application letter with detailed resume by no later than 13 August 2018. This letter 

must be sent to the Chairman of the IOF Council, Prof. Herman Van Langenhove via email at 

Ingrid.Merchiers@ugent.be.   

 

IOF-Consortium End of Waste 

The topic ‘Resource Recovery’ was recently structured under the umbrella of the Ghent University 

business unit “End-of-Waste” with the aim of investing in the multidisciplinary valorization pathways on 

waste streams and residues from agriculture, agro-industry, food industry, as well as biological 

waste(water)streams.  

Bringing together a multidisciplinary consortium of 32 driven professors and their departments around 

the processing and recovery of  waste streams and residues of bio-industry will lead to a strong 

synergetic effect on concept developments and realizations and result in commercialization initiatives at 

Ghent University. The added value in the field will be maximized. More specifically, the End-of-Waste 

business unit aims at setting up academic-industrial collaborations in the field of reprocessing organic-

biological waste streams and residues into valuable chemicals, energy, materials and products which 

can be re-used in a range of sectors. 

Promotor: prof. dr. Erik Meers 
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