
            

 

AGROPOLIS ZOEKT 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER M/V 
 

VZW Boterakker is samen met de partners provincie Limburg, GreenVille en Leuven 
Research and Development (KULeuven) op zoek naar een gemotiveerde Business 

Development Manager M/V om van Agropolis een toplocatie te maken. 

 

 

Agropolis 

In Kinrooi wordt momenteel een terrein van ca 40 ha in de grindplassen opgespoten en voorzien 
van nutsleidingen en wegenis. De gemeente is eigenaar van het gebied en vzw Boterakker treedt 
op als beheerder van dit agrarisch bedrijventerrein dat voorlopig de naam “Agropolis Kinrooi” 
draagt. 

Door het realiseren van het project Agropolis Kinrooi creëren de gemeente Kinrooi en vzw 
Boterakker een voedingsbodem voor een innovatieve en milieubewuste landbouw. We willen 
duurzame alternatieven voor de klassieke landbouw verkennen en naar ons terrein halen. Zo 
bouwen alle deelnemende partners mee aan de toekomst van een vernieuwende agrarische 
sector in Kinrooi en de ruime regio rondom. Geïnteresseerde bedrijven kunnen er innovatieve 
land- en tuinbouwactiviteiten op basis van cleantech  ontwikkelen. Ze kunnen daarbij rekenen op 
interessante vestigingsvoorwaarden. Deze ecologisch en economisch duurzame activiteiten 
dienen uiteraard op zichzelf te kunnen staan, maar zoeken ook synergiën op met collega’s op het 
terrein en  dienen als voorbeeld van mogelijke diversificatie voor de landbouwers in de regio. De 
Agropolis-site heeft bovendien sterke toeristische en educatieve troeven in huis. De interesse van 
consumenten voor de herkomst van voedsel neemt immers toe. Door kennisbeleving te 
combineren met recreatie speelt Agropolis in op deze trend. 

Meer info op www.agropolis-kinrooi.be.  

 

Vaardigheden en ervaringen  

• positieve ingesteldheid, verantwoordelijkheidszin, doelgericht en resultaatsgericht; 
• commerciële vaardigheden, voeling met onderzoek en ontwikkeling, innovatie en 

technologie, leergierig;   
• kan de opportuniteiten van de streek, nieuwe trends en veranderingen vertalen in een 

efficiënte business-strategie; 
• laat de business-strategie optimaal renderen;  
• kan ondernemers, onderzoekers en investeerders engageren en laten samenwerken; 
• snelle oplossingsgerichte denker die zowel individueel als in teamverband kan werken; 
• Talenkennis en communicatievaardig 

 

Taken van de Business Development Manager 

• identificeren en prospecteren van bestaande en nieuwe bedrijven en organisaties met  
hoog potentieel op het vlak van innovatieve en milieubewuste landbouw zoals aquacultuur 
of bluebiotechnologie, valorisatie van nevenstromen, innovatieve teelttechnieken etc.; 

• contacteren en aantrekken van die relevante bedrijven en organisaties; 



            

 
• begeleiden van de bedrijven en organisaties op de Agropolis site;  
• begeleiden van starters op vlak van innovatieve en milieubewuste landbouw en van 

reconversieplannen van landbouwers of andere bedrijven naar innovatieve en 
milieubewuste landbouw; 

• afstemmen van de ontwikkelingsstrategie van Agropolis met de vier partners (provincie 
Limburg, vzw Boterakker, GreenVille, Leuven Research and Development (KULeuven);  

• uitbreiden en aantrekkelijk voorstellen van diensten en mogelijkheden van Agropolis naar 
potentiële investeerders en bedrijven; 

• maandelijks rapporteren over de ondernomen acties en gelegde contacten, alsook over de 
voortgang in elk van de lopende dossiers; 

• deelnemen aan en organiseren van conferenties, events, ontmoetingen en informatiedagen 
rond innovatieve en milieubewuste landbouw en gerelateerde activiteiten enerzijds en 
Agropolis anderzijds. 

 

Functie-eisen 

• commercieel profiel met zakelijk netwerk in voeding & bio-gebaseerde industrie; 
• affiniteit met de farm-2-fork keten van land- en tuinbouwsector en van producten en 

processen binnen het waarde-netwerk van de agro-economie; 
• netwerkspeler met deskundigheid in onderhandelen, management, besluitvorming en in 

publieke communicatie;  
• afgeronde academische opleiding (of gelijkwaardig werk- en denkniveau) in relevante 

kennisdomeinen en  een helicopterview waarmee hij/zij in staat is om kennis uit de andere 
expertisevelden snel in een succesvolle ontwikkeling van Agropolis om te zetten.  
 

 
Pluspunten 

• uitgesproken vaardigheden en management technieken in communicatie, onderhandeling, 
beslissen en/of verandering; 

• bewezen track record op het gebied van business development in een marktgerichte R&D-
omgeving en industriële werkervaring (bij voorkeur B2B).  

 
 
 
We bieden een uitdagende job met veel vrijheid en verantwoordelijkheden. Salarisvoorwaarden en 
bijhorend pakket zijn onderling te overleggen. Qua standplaats zal u veel circuleren tussen 
Kinrooi, GreenVille (Houthalen-Helchteren) en Leuven. 
 
Indien u interesse heeft, stuur dan uw motivatie en CV naar De heer Hubert Brouns, voorzitter vzw 
Boterakker, Weertersteenweg 170, 3640 Kinrooi of naar hubert.brouns@skynet.be. 
 
Uw kandidatuur wordt ten laatste op 31 januari 2014 (postdatum of maildatum) verwacht. 
  
 
Vzw Boterakker 
Provincie Limburg 
Greenville 
Leuven Research and Development (KULeuven) 


