Profiel business developer met validatiefocus.

To Walk Again is een kleinschalige vzw met grote ambities op het vlak van sporten, bewegen en
revalideren van personen met een fysieke beperking. Naast onze unieke positie als inclusieve
aanbieder van sportactiviteiten zijn we voorloper in staptechnologie en willen we die innovatie en
unieke voorsprongpositie behouden. We willen dit bereiken door een blijvende focus te creëren op
vlak van gangrevalidatie tot en met de thuissituatie.

To Walk Again zal op korte termijn haar team uitbreiden met een business developer (master of
gelijkwaardig door ervaring). Wil je aan de basis liggen van vernieuwende ideeën, wil je duurzame
business modellen installeren in een innovatieve sector, wil je oplossings- en resultaatgericht
werken, wil je een brugfunctie opnemen tussen de onderzoekswereld, personen met een fysieke
beperking, de bedrijfswereld en de welzijnssector, wil je maximaal en optimaal project- en
innovatiesubsidies aanwenden, leg je snel verbanden, ga je voor co-creatie en kan je de juiste
mensen bij elkaar brengen, ben je betrokken bij en voel je interesse in de problematiek van personen
met een fysieke beperking, participatie en innovatie én met To Walk Again in het bijzonder, en ben je
een teamplayer! Dan zijn we op zoek naar jou.

Talenten. Gedreven en gepassioneerd door initiatief, innovatie en co-creatie, Creatief, Verbindend
werken, Empathie, Oplossingsgericht, Sterk communicatief en een vlotte pen, Projectmatig werken,
Sociaalvoelend met een sterk netwerk, Onderhandelingsbekwaam, Interesse in de validatie van
wetenschappelijk onderzoek, Het verschil willen maken.

Taakomschrijving
▪

Stafmedewerker en back-up functie van het algemeen beleid.

▪

Opzetten van toegepast wetenschappelijk onderzoek via samenwerkingsverbanden met
wetenschappelijke partners en innovatieve bedrijven (living labs).

▪

Op basis van inzichten in de problematiek en revalidatienoden van de doelgroep en
resultaten van wetenschappelijk onderzoek concrete linken leggen naar bedrijfswereld, startups, … met het oog op de ontwikkeling van een passende en concrete oplossing in
samenwerking met andere en wetenschappelijke partners.

▪

Duurzame ecosystemen en businessmodellen ontwikkelen met alle mogelijke stakeholders
en partners.

▪

Het mee concreet en duurzaam vormgeven en valideren van de voorsprongpositie van To
Walk Again.

▪

Kennis ontwikkelen op vlak van alle mogelijke subsidiekanalen en innovatiemiddelen,
projectontwikkeling en -opvolging

▪

Mogelijkheden benutten om van het concept van To Walk Again een duurzaam systeem te
maken.

▪

Mee vorm geven aan de filantropiestrategie van To Walk Again.

De eerste fase van de functie focust zich op de solide voorbereiding en testcase van een duurzaam
(extramuraal) ecosysteem binnen TWA en kan bij succes worden verlengd.

Aanbod
We bieden je een job van bepaalde duur voor een jaar, bij succes en op basis van bijkomende
middelen verlengbaar. De verloning (PC 329) gebeurt op basis van diploma, ervaring en
deskundigheid. De functie kan ook opgenomen worden als freelancer.

--

Gelieve te solliciteren voor 10 november naar Kristel Gevaert, Kristel.Gevaert@towalkagain.be
Voor meer informatie kan je terecht bij Griet De Ceuster, grietdc@yahoo.com

