Vacature Managing Director
Situering - missie
KIX, de Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie heeft als missie: dynamisme, tewerkstelling
en groeibedrijven creëren rond sterke focussectoren in de regio. KIX zal start-up- en
acceleratiefaciliteiten + services aanbieden in de Technologiehuizen Mol/Geel, de Open
Manufacturing Campus Turnhout en de Innovatiecampus Geel. Met KIX zetten we de regio op de
kaart in het Vlaamse start-uplandschap.
Om KIX uit te bouwen en te leiden zoeken we een managing director.

Functiebeschrijving
●
●

●
●
●
●

De Managing Director heeft de dagelijkse LEIDING van de nieuwe incubatie- en
acceleratieorganisatie. Hij rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur
COACHING/INSPIRING: hij/zij werkt daarvoor samen met een operationeel team
bestaande uit business developers/experten, administratieve medewerkers en facility
managers.
Hij/zij maakt de STRATEGIE (in samenspraak met de Raad van Bestuur) en is
verantwoordelijk voor de efficiënte uitvoering binnen budget en met groei
MARKETING: KIX uitbouwen tot een sterk merk, wereldwijd erkend met sterk
NETWERK
FACILITIES: state-of-the-art verhuur en dienstverlening voor de partners op onze
locaties
BUSINESS DEVELOPMENT met en voor onze partners

Taken
●

●

Dagdagelijkse uitvoering en verdere uitbouw van het goedgekeurde beleid:
o
Managen en coördineren van operationele taken van de incubatie- en
acceleratieorganisatie – inhoudelijk, financieel, facilitair, personeelsmatig,
communicatie, marketing – , dit op een efficiënte, professionele en
toekomstgerichte manier
o Promoten van de nieuwe organisatie en werven van nieuwe leden
o Team inspireren en coachen
o Inhoudelijke dienstverlening: portaalfunctie, matchmaking, TTO, actief aanbrengen
nieuwe leads, coaching, begeleiding en mentorship etc.
o Organisatie van evenementen, trainingen, sessies en activiteiten rond specifieke
innovatie en acceleraties thema’s (al dan niet in samenwerking met het
ecosysteem)
Actief leggen van connecties tussen de organisatie, bedrijven, overheid en het
onderwijs/onderzoek in de Kempense regio.  Uitbouwen van een breed en sterk netwerk
waarbinnen KIX verder uitgewerkt en op de kaart gezet wordt.

●
●
●

Aligneren leden: afstemmen met partners om blijvend waarde te creëren voor de
verschillende focussectoren en doelgroepen in de Kempense regio
Innovatie en -ondernemerszin stimuleren over de focussectoren en doelgroepen heen.
Rolmodel zijn in ondernemerschap en innovatie
Rapporteren aan Raad van Bestuur: KPI’s: verhuurde m2, # training deelnemers,
tewerkstelling bij partners, # begeleidingen/coaching/TTO trajecten, versnelling
zelfbedruipend financieringspunt, klanten/partner/huurder tevredenheid, # leads en
hitratio, merkbekendheid….

Competenties
●

●

●

Vaardigheden: netwerker, visionair (kan een visie uittekenen en implementeren),
commercieel, bruggenbouwer, kan motiveren en overtuigen, communicatievaardig,
zelfstandig maar ook teamgericht, coach, innoverend, identificeert opportuniteiten,
taalvaardig N/E/F
Attitudes: ondernemend, creatief, dynamisch, uitstraling binnen de doelgroep van
ondernemers en starters, bereid ‘s avonds activiteiten te organiseren en bij te wonen,
flexibel en stressbestendig, denken in termen van groei en opportuniteiten
Ervaring/pluspunten:
● zelf ervaring als starter of innoverend ondernemer, goed netwerk en/of affiniteit
met de regio Kempen/provincie Antwerpen/Brainport.
● ervaring in health, hightech en/of bio economie, ervaring in marketing en/of
business development

Wat bieden wij?
●
●
●
●
●
●
●
●

Dynamische omgeving
Veelzijdige functie
Iets nieuws uit de grond stampen
Zingeving/engagement (Kempense regio versterken)
Contacten met beslissingsnemers, politiek, game changers
Competitieve verloning met bonuspakket en extralegale voordelen
Startdatum: 1 oktober 2018
Locatie: afwisselend Geel, Turnhout & Mol

Wij kijken er naar uit om van u te horen!
Stuur voor 6 september 2018 een CV en motivatiebrief naar dominique.vandijck@iok.be.
Voor meer informatie, contacteer Dominique Van Dijck, 0479 754372, dominique.vandijck@iok.be.

