Adviseur innovatief ecosysteem
Vervangingscontract

Je hebt onderzoek en innovatie helemaal in de vingers? Je wil graag het
innoverende potentieel van Brussel mee ontwikkelen? Dan ben jij de persoon
die we zoeken voor onze cel Beleid & Monitoring!
De cel Beleid & Monitoring van Innoviris verleent transversale steun aan Innoviris en zijn directie om
de besluitvorming zoveel mogelijk te objectiveren. De cel leidt daartoe de opvolging van de
onderzoeks- en innovatieactiviteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in goede banen.
In die context heeft Innoviris zijn activiteiten en interacties met partners gegroepeerd in een nieuwe
pijler: de ondersteuning aan het innovatief ecosysteem. Die steun moet een optimale omkadering van
de onderzoeks- en innovatiepartners, een snellere informatie-uitwisseling en een maximale ontsluiting
van de RDI-resultaten mogelijk maken.
Innoviris werft daarom een adviseur aan die bijstand zal verlenen aan de leden van de cel die dit
nieuwe ecosysteem aansturen ten gunste van (innoverende) Brusselse ondernemingen. Die adviseur
zal nauw samenwerken met de tweede adviseur innovatief ecosysteem die verantwoordelijk is voor
de hogere onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) en met de andere teamleden.

Adviseur innovatief ecosysteem
Jouw taken
Als adviseur innovatief ecosysteem:
Verleen je advies en algemene ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten van Innoviris:




Je speurt proactief naar relevante informatie voor het onderzoeks- en innovatiebeleid die je in
een aangepast formaat beschikbaar maakt voor je collega's;
Je werkt algemeen mee aan de opdrachten van de cel Beleid & Monitoring (voornamelijk de
opvolging van het Gewestelijk Innovatieplan);
Je zoekt proactief relevante opleidingen en evenementen voor je verdere ontwikkeling bij
Innoviris.

Ontwikkel je het ecosysteem:




Je neemt actief deel aan het incubatorplatform en zijn bestuur. Je werkt daartoe nauw samen
met de voorzitter van het platform en volgt de aan het platform toevertrouwde opdrachten
op;
Je denkt mee strategieën uit om het dienstenaanbod van Innoviris m.b.t. het Brusselse
innovatieve ecosysteem te verbeteren. Je stelt acties voor om de toegevoegde waarde van
deze Brusselse innoverende actoren op te krikken;
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Je neemt deel aan de raadplegingen van de Brusselse industrie die in het kader van de acties
van Innoviris worden georganiseerd;
Je ondersteunt de kwantitatieve monitoring van dit ecosysteem: je stelt indicatoren op voor
de boordtabel m.b.t. onderzoek en innovatie, peilt bij de begunstigden van de interventies
van Innoviris naar concrete resultaten enz.;
Je werkt mee een systeem uit voor het meten van de valorisatie van de door Innoviris
gefinancierde projecten.

Jouw profiel
Deelnemingsvoorwaarden:



Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange type (licentiaat, master of
ingenieur);
Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een van de volgende domeinen: projectbeheer, begeleiding
van ondernemingen, onderzoeks- en innovatiebeleid.

Jouw kennis en vaardigheden:












Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, zowel schriftelijk als mondeling, en je
rapporteert correct de gegevens;
Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende
conclusies;
Je gaat op zoek naar compromissen en vindt gepaste oplossingen in een complexe
werkomgeving. Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige gegevens en onderneemt
doelgerichte acties om ze uit te voeren;
Je toont je kennis, inzichten en werkwijzen, je deelt ze en brengt ze over;
Je creëert en bevordert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier,
je verleent een dienstverlening op maat en onderhoudt constructieve contacten;
Je adviseert je gesprekspartners en bouwt dankzij je expertise met hen een vertrouwensrelatie
op;
Je behandelt en verhelpt problemen zelfstandig, zoekt alternatieven en zorgt voor
oplossingen;
Kennis van het (Brusselse, Belgische en Europese) onderzoeks- en innovatielandschap is een
pluspunt;
Een goede kennis van de Franse en Engelse taal is een troef.
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Ons aanbod
Bij Innoviris teken je het gewestelijke beleid inzake wetenschappelijk onderzoek en innovatie mee
uit en werk je een gediversifieerde functie in een werkomgeving op mensenmaat, binnen een
multidisciplinair team met dynamische medewerkers. Innoviris zorgt voor werkomstandigheden
die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken, een vervangingscontract, een
salaris volgens weddeschaal A101 (min. bruto jaarloon van €37 387), een
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheid tot telewerk en 35 verlofdagen per jaar.
Innoviris bevindt zich in de buurt van de verschillende openbare vervoersnetten en biedt een
abonnement aan van de MIVB, komt tussen in een abonnement van de NMBS en geeft ook een
fietspremie. Tot slot kun je ook een tweetaligheidspremie krijgen wanneer je slaagt voor het
examen van Selor.
Selectieprocedure
Innoviris voert eerst een preselectie uit op basis van je cv en toetst de deelnemingsvoorwaarden.
Wanneer je daar nog niet voor geslaagd bent, zal je gevraagd worden deel te nemen aan een
anonieme test op computer die door Selor wordt afgenomen (3 jaar geldig voor iedere
selectieprocedure in de overheidssector).
Nadien zal je worden uitgenodigd voor een praktische test gevolgd door een interview in de
kantoren van Innoviris.
Heb je een handicap, stoornis of ziekte, dan kan je steeds vragen naar redelijke aanpassingen voor
de selectieprocedure. Vermeld dit op het moment dat je je cv doorstuurt. Beschrijf je probleem zo
gedetailleerd mogelijk en geef ook aan welke voorzieningen je kunnen helpen om dit probleem te
verhelpen (bijvoorbeeld: groter scherm, spraaksynthesesoftware, …).

Geïnteresseerd?
Stuur je cv en motivatiebrief (vergeet niet je rijksregisternummer te vermelden) met referentie
1737 uiterlijk op 25/02/2018 via e-mail naar: jobs@innoviris.irisnet.be, ter attentie van mevrouw
Katrien Mondt, directeur-generaal van Innoviris. Voor verdere inlichtingen kun je via e-mail contact
opnemen met mevrouw Ariane Wautelet, teamleader van de cel Beleid & Monitoring:
awautelet@innoviris.brussels.
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