JOBAANBIEDING voor het Brussels kantoor

Environmental Business Developer – M/V - COD
Biotope Environnement /België (Vlaanderen)
Biotope bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is een van de belangrijkste privéspelers op het vlak van milieu-engineering en natuurbehoud. We zetten ons in voor de
bescherming van de biodiversiteit, duurzaam beheer en de verspreiding van kennis over de natuur en natuuronderzoek. Biotope is een internationale groep, een pionier op
het vlak van milieu-expertise en R&D-innovatie. Maar we zijn ook een milieucommunicatiebureau en een erkende natuuruitgeverij.
Biotope Environnement SA is het Belgische filiaal van de groep Biotope. Dit filiaal werd opgericht in 2016 op initiatief van Belgische natuurkenners en is gevestigd in Etalle,
in de provincie Luxemburg. Biotope Environnement wil zich verder ontwikkelen en wil daarom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een kantoor openen en zijn
dienstenaanbod ook naar Vlaanderen uitbreiden. Wie bij Biotope Environnement komt werken, wordt opgenomen in een jong en ambitieus bedrijf dat jobs met een hoge
toegevoegde waarde, de mogelijkheid om gespecialiseerde vaardigheden aan te leren en interessante carrièremogelijkheden biedt .
Voor de uitbreiding van zijn activiteiten zoekt BIOTOPE ENVIRONNEMENT:
Een Projectleider milieu – Ontwikkelaar Vlaanderen

Belangrijkste taken
▪ U legt verantwoording af aan de directie en uw belangrijkste taak bestaat eruit om het dienstenaanbod van Biotope Environnement in Vlaanderen te structureren
en te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat onze activiteit (milieu, biodiversiteit, natuurbehoud) commercieel succesvol wordt. U vertegenwoordigt ons imago bij
de verschillende handelsbetrekkingen en helpt mee om onze activiteiten/prestaties meer bekendheid te geven. U zal onder andere:
▪
▪
▪
▪

Een commercieel actieplan voor uw sector opstellen en uitvoeren (in samenwerking met de directie),
De klantenportefeuille uitbreiden via een geschikt en efficiënt prospectieplan,
Uw netwerk van klanten (planologen/verkavelaars, beleidsbepalers, lokale overheden) inzetten en verder uitbreiden om nieuwe s tudies te kunnen uitvoeren,
Commerciële voorstellen uitwerken, de bestaande commerciële instrumenten valoriseren, ze verbeteren en opnieuw aanbieden.

▪ Tegelijk neemt u deel aan studies. In dit verband zijn uw belangrijkste taken:
▪ Projecten beheren en studies over biodiversiteit uitvoeren voor projecten rond de verbetering, het behoud en de beoordeling van het milieu,
▪ De klantenrelaties onderhouden en actief aan vergaderingen deelnemen,
▪

Deskresearch en wetenschapsmonitoring uitvoeren rond de bestudeerde thema’s.

Gezocht profiel, kennis en ervaring
Een diploma hoger onderwijs richting milieu met een commerciële opleiding of ervaring is ideaal.
Ideaal gezien heeft u kennis van natuurbehoud, ecologie en studies rond milieuregelgeving.
U heeft succesvolle ervaring met het aanbrengen van klanten en projecten bij dienstverlenende bedrijven en/of met het leveren van intellectuele prestaties rond
het milieu.
U beheerst het Nederlands en het Frans uitstekend. Kennis van het Engels is een pluspunt.
Uw kennis van de partners en de regionale institutionele actoren van de ruimtelijke ordening, hernieuwbare energieën en het milieu is een grote troef.

Vereiste professionele kwaliteiten
U bent het visitekaartje van onze diensten/activiteiten, u vindt nieuwe klanten, u heeft feeling en passie voor zaken en het milieu, maar ook:
▪ Een uitstekende contactvaardigheid en bakken vol energie... om klantenrelaties te behouden/uit te bouwen,
▪ Een uitgesproken capaciteit om u aan te passen... en succesvol te onderhandelen,
▪ Sterke leiderskwaliteiten... om u te laten gelden,
▪ Een aanstekelijk enthousiasme... om de zaken positief aan te pakken,
▪ Creativiteit... om nieuwe commerciële acties voor te stellen,
▪ Teamspirit... om u aan de groep aan te passen en aan een project te werken.
Uw werklust en resultaatgerichtheid zullen het verschil maken.

Details van de vacature
▪
▪
▪

Functie: COD, voltijds, gebaseerd in Brussel,met zeer veelvuldige verplaatsingen in Vlaanderen en naar de hoofdzetel in Etalle
Vergoeding: vaste basis + variabel deel + voordelen (mogelijkheid van met name bedrijfswagen)
Begin van de overeenkomst: zo snel mogelijk (bespreekbaar)
Stuur uw kandidatuur (sollicitatiebrief + CV) naar:
contact@biotope-environnement.be

