
Bij het innovatielab ProtoSpace worden ideeën op een snelle en  
laagdrempelige wijze tastbaar gemaakt. 

Vacature Business Developer (0,5 – 1 fte)
(met affiniteit in product ontwikkeling)

Spreken onderstaande projecten je aan, en zou je graag onderdeel zijn van een creatief en vooral 
innovatief team? Kijk dan vooral naar onderstaande vacature. 

Als business developer bij ProtoSpace help je ons een stap verder te brengen door
mogelijkheden te verkennen, door onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden en
door het opstellen van goede business plannen.

Wie zijn wij:
ProtoSpace is een plek met multidisciplinaire kennis waar op een snelle en laagdrempelige
wijze ideeën tastbaar gemaakt worden. ProtoSpace bestaat uit een (groeiend) team van 7
professionals die samen een innovatie-/prototyping lab creëren. Creativiteit en kennis van
techniek komen samen bij ProtoSpace en bieden de ideale voedingsbodem voor nieuwe
innovaties. ProtoSpace helpt startups en innovatieve bedrijven bij de eerste fase van
product-development. Daarnaast werkt ProtoSpace intensief samen met de Hogeschool
Utrecht waar ze sinds 2017 ook gevestigd is.  
Meer informatie kan je vinden op www.protospace.nl.

De werkwijze van ProtoSpace sluit vaak goed 
aan bij een start-up of klein MKB. De business 
developer is aanwezig in deze wereld en 
zorgt voor bekendheid bij de genoemde partij-
en. Samen met deze partijen stelt hij plannen 
en financieringsmodellen op waarmee deze 
partijen zijn geholpen.

Bedrijven

Onderzoek en ontwikkeling staat hoog op 
de agenda bij de HU. Bij ‘applied science’ 
spreekt het voor zich dat ‘maken’ een belang-
rijk element is binnen onderzoek en onderwijs. 
ProtoSpace neemt als prototyping partner deel 
in dit onderzoek en zorgt samen met de HU 
voor sterke en zichtbare innovatie.

http://www.protospace.nl


Ambitie HU/ProtoSpace:
ProtoSpace groeit. Er is zowel vanuit het beroepenveld als vanuit de onderwijsinstellingen
steeds meer vraag om de hands-on mentaliteit van ProtoSpace te vertalen naar producten
en/of samenwerkingen. Een grote multidisciplinaire makerspace in combinatie met een
innovatielab is een solide basis van kennis en machines, waaruit het maakonderwijs in
brede zin gestimuleerd kan worden.

Functieomschrijving:
• Je bent verantwoordelijk voor het spotten van samenwerkingen en het opstellen van plannen.  

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
• Bij de hogeschool wordt veel onderzoek gedaan (lectoraten). Binnen dit onderzoek kan proto-

typebouw een zinvolle wijze van reflectie opleveren. De business developer kent de lopende 
onderzoeken en weet ProtoSpace aan de lectoraten te verbinden.

• Samenwerking tussen de hogeschool en ProtoSpace is belangrijk. Het zien van kansen, deze 
uitwerken in concrete plannen en financieringsmodellen is een taak van de business developer.

• De werkwijze van ProtoSpace sluit vaak goed aan bij een start-up of klein MKB. De business 
developer is aanwezig in deze wereld en zorgt voor bekendheid bij de genoemde partijen. Sa-
men met deze partijen stelt hij plannen en financieringsmodellen op waarmee deze partijen zijn 
geholpen.

• Subsidie is noodzakelijk voor het opstarten van nieuwe voorstellen. De business developer zorgt 
dat hij de mogelijkheden (ver)kent en koppelt initiatieven aan mogelijkheden. Het opstellen van 
business modellen behoort hierbij tot de taken.

• Het betreft een nieuwe functie met veel ruimte om er zelf invulling aan te geven en kansen te 
verkennen.

Persoonskenmerken:
• HBO / WO niveau;
• werkervaring als business developer in een innovatieve technische omgeving en/of start-up om-

geving;
• affiniteit met de maakindustrie en zelfstandig ondernemerschap;
• kennis of affiniteit met onderwijs/onderzoek;
• geboren netwerker;
• is in staat om te inspireren;
• zelfstandig en flexibel

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving waar iedere week wat anders gebeurt
• Veel (creatieve) vrijheid
• Een plek in een divers team met creatieve collega’s dat hecht met elkaar samenwerken
• De mogelijkheid om zelf te werken met onze machines en toffe projecten te maken

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature: mail dan naar jacob@protospace.nl of bel
naar 06-53389828. Reageren op de vacature kan tot uiterlijk 30 januari 2020.
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