De Punt
zoekt een

Business Developer Sociaal-Circulair Ondernemen

De Punt wenst dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam
ondernemen. De Punt biedt ondernemers hierbij een resultaatgerichte en dynamische
ondersteuning door dienst- en adviesverlening, zodat ze zich op hun kerntaken kunnen
focussen en sociale/duurzame groei realiseren. De Punt heeft bijzondere aandacht
voor sociaal innovatieve oplossingen en tewerkstelling van kansengroepen.
De Punt is vooral gekend als bedrijvencentrum, maar heeft dus wel een uitgesproken
maatschappelijke missie. Het ontvangt sociaal ondernemers dan ook met open armen,
zowel om (experimenteer)ruimte te bieden als begeleiding te voorzien. Doorheen de jaren
hebben al honderden sociale prestarters, starters en groeiers een beroep gedaan op De
Punt voor coaching, advies en opleidingen.
De laatste jaren heeft De Punt de opkomst van circulaire economie nauwlettend opgevolgd,
met bijzondere interesse in de sociale impact ervan. Het overduidelijke potentieel aan
sociale tewerkstelling, dat ook door studies onderbouwd werd, heeft De Punt aangezet om
verder in die richting te werken. Via business development wil De Punt in Oost-Vlaanderen
nieuwe sociaal-circulaire initiatieven laten opstarten, groeien en opschalen.

Jouw uitdaging:
Je begeleidt impactgedreven ondernemingen tijdens hun start en groei, en dit op
verschillende manieren. Je organiseert opleidingen voor sociale en circulaire (pre)starters en
coacht hen richting opstart. Je adviseert sociale en circulaire ondernemingen die willen
innoveren en groeien. Je ontwikkelt innovatieve business modellen en schrijft aan business
plannen die maximale maatschappelijke impact en (sociale) tewerkstelling nastreven. Je cocreëert hubs in Oost-Vlaanderen die sociale en circulaire initiatieven verbinden en
ondersteunen. Je tekent mee de nieuwe sociale en circulaire strategie van De Punt uit voor
de komende jaren, in een klein maar dynamisch team.
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Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een economische / financiële / business opleiding of gelijkgestelde ervaring
Je hebt een voorliefde voor ondernemerschap met impact
Je hebt kennis rond sociaal en circulair ondernemen
Je hebt ervaring met coaching, of minstens interesse om je hierin te ontwikkelen
Je hebt geen schrik om voor groepen (van ondernemers) te staan
Je hebt bij voorkeur kennis rond maatschappelijke impact meten en opvolgen
Je bent flexibel ingesteld
Je werkt snel en efficiënt met de courante informaticatoepassingen
Je vindt je terug in de doelstellingen van De Punt

Ons aanbod:
•
•
•

Een uitdagende en veelzijdige job
Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
(ander regime bespreekbaar)
Een degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen

De Punt draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel en werft aan op basis van
competenties. De Punt hecht veel waarde aan openheid, betrokkenheid, groei en
duurzaamheid.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met cv ten laatste op zondag 5 september 2021 door naar
vacatures@depunt.be. Solliciteren kan ook schriftelijk: De Punt t.a.v. Pieter Werrebrouck,
Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge.
Een eerste selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 14 september 2021 of woensdag 15
september 2021. Indiensttreding volgt zo snel mogelijk.

Meer info?
Pieter Werrebrouck, pieter@depunt.be, tel. 09/272 79 00, www.depunt.be
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