Vacature

Business Developer / Project Manager
Weather Impact is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in weer- en klimaatdiensten en consultancy.
We werken over de hele wereld en leveren diensten aan de agrarische en zakelijke sector. Met onze innovatieve tools kunnen klanten de weers- en klimaatimpact minimaliseren en effectieve beslissingen nemen,
waarbij risico's worden geminimaliseerd. Wij zijn experts op het gebied van gegevensbeheer, analyses en
algoritme-ontwikkeling en we bieden lokale weersvoorspellingen en waarschuwingsservices voor extreem
weer. Binnen het domein van klimaat-verandering bieden we consultancydiensten op basis van historische
gegevens en lange-termijnprognoses. Weather Impact biedt een inspirerende werkomgeving waar het nemen van initiatief en creativiteit wordt gewaardeerd, waar je uitdagende opdrachten krijgt, met veel
ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wie zoeken we?
Een enthousiaste fulltime medewerker die ons professionele netwerk van klanten en partners onderhoudt
en uitbreidt, die weet hoe hij nieuwe projecten moet verwerven en die in staat is om innovatieve projecten op het gebied van operationele weerdiensten en klimaatverandering te managen. Voldoe je aan de volgende criteria:

•

Ervaring met internationale business development en projectmanagement

•

Academische graad in meteorologie, natuurkunde of verwante wetenschappen
OF internationale business, bedrijfseconomie of verwante wetenschap.

•

Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels (bij voorkeur ook in het Frans)

•

Kennis van codering en scripting (in b.v. Python) is een pre

•

Ervaring met het schrijven van subsidievoorstellen is een pre

•

Goede coördinatie- en managementvaardigheden

•

Resultaatgerichte instelling

•

Gestructureerde aanpak in het oplossen van problemen

•

Flexibel en ondernemend

•

Zowel goed in teamverband als zelfstandig kunnen werken

Taken
Je onderhoudt en breidt het klanten- en partnernetwerk van het bedrijf uit, ziet kansen voor nieuwe opdrachten en zet deze om in contracten met klanten. Samen met het team werk je als projectmanager aan
nationale en internationale projecten.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie over Weather Impact op www.weatherimpact.com. Heb je interesse in deze
vacature, neem dan contact op met Gerrit Hiemstra via +31 (0) 620131210 en / of stuur je sollicitatiebrief
met CV naar info@weatherimpact.com.
*vacaturetekst aangepast op 8 februari 2021

