
[Typ hier] 
 

De Vlaamse dronecluster EUKA is op zoek naar een 
 

INNOVATIE MANAGER (m/v/x) 
 
WIE ZIJN WE? 
 
Drones zijn de toekomst. Ze hebben ook een impact op verschillende sectoren, van de bouw tot de 
logistiek. Innovatieve start-ups, slimme ingenieurs en onderzoekers, … ze staan allemaal te trappelen om 
hun concepten te vermarkten. Maar in de complexe drone-wereld is het niet altijd evident om de juiste 
partners te vinden.  
 
Daar begint de rol van EUKA: wij brengen technologische partners samen in ons netwerk: 
dronegebruikers uit de industrie en drone-aanbieders, maar ook kennisinstellingen en financierders. Wij 
maken hen wegwijs doorheen het subsidiebos en schrijven zelfs mee aan dossiers als dat nodig is. Lees er 
alles over op onze website. 
 

Wil jij mee aan de wieg staan van boeiende innovaties? 

 

WIE ZOEKEN WE? 
 

• Een gedreven persoon met strategisch inzicht en affiniteit met (technologische) innovatie. 

• Ervaring is mooi meegenomen, maar geen must. 

• Je hebt de nodige vaardigheden om het innovatie-proces van een bedrijf te analyseren, de essentie 
van het innovatieve concept dat voorligt te begrijpen, en dit te vertalen naar een goed geschreven 
subsidiedossier. 

• Je bent geïnteresseerd in het traject dat volgt op het dossier: je brengt de stakeholders rond de tafel 
en volgt nauw de milestones van het project op. 

• Je bent sterk in projectmatig werken. 

• Je bent een teamplayer, maar je slaagt er ook in om volledig autonoom te werken. 

• Je beschikt over goede analytische, communicatieve en redactionele vaardigheden. 

• Ervaring met de drone-industrie en/of subsidiedossiers is een pluspunt. 

• Je hebt een bachelor of master niveau, liefst in een economische of wetenschappelijke richting. 

• Je beschikt over rijbewijs B. 

 
WAT BIEDEN WE? 
 
• Een contract van onbepaalde duur in vast dienstverband. 

• Full-time 

• Tewerkstelling in het EUKA-kantoor te Hasselt. 

• Verloning volgens jouw ervaring in de gevraagde kennis en vaardigheden 

• Een klein enthousiast team dat een gemotiveerd persoon met honger naar kennis,  technologie en 
innovatie graag verwelkomt! 

 

HOE SOLLICITEREN? 
  
Reageer met cv en motivatiebrief via info@euka.org voor 16 maart 2018. 

 
 

  
 

https://euka.org/projecten/
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