
Innofest schaalt duurzame innovaties. In een tijd van uitdagingen die grenzen en 
generaties overstijgen, is aandacht voor en investering in duurzame innovatie 
cruciaal. Innofest richt zich op het ondersteunen van pilots en validatie van 
impactvolle prototypes. Door met Innofest te testen, verzamelen innovators 
bewijslast op weg naar een succesvolle marktintroductie.

INNOFEST ZOEKT FREELANCE 
COMMUNICATIEMEDEWERKER 

Over jou 

Als communicatiemedewerker zorg jij dat het merk 
Innofest sterk blijft en vertegenwoordig jij ons op 
alle social mediakanalen en onze website. Je werkt 
nauw samen met vier collega’s, waaronder de startup 
scout en new business lead, en ondersteunt hun 
in communicatie. Innofest staat voor uitdagingen: 
ze ontwikkelt zich komend jaar van een Noord-
Nederlands festival initiatief tot een landelijke speler 
binnen het startup- en innovatie ecosysteem. Wij 
worden met jouw hulp en inzicht hét validatie lab voor 
duurzame innovaties in heel Nederland. 

We zoeken iemand die affiniteit heeft met startups 
en aantoonbare ervaring met werken voor 
projectorganisaties en overheden. Je bent bekend met 
de dynamiek van (werken bij) een startup, maar snapt 
ook de taal van grotere organisaties. Je wil je inzetten 
voor ondernemers die impact maken. Voor hen die 
zowel voor profit als purpose gaan. Je hebt interesse 
in onze thema’s: tech, sociale innovatie, energie-
innovatie, watertechnologie, circulaire economie, 
voedselinnovatie en gezondheid. Het hebben van een 
netwerk van startups, accelerator programma’s, co-
workspaces in (Noord)-Nederland is een pré. 

angle-right Je bent een generalist die graag de handen uit de  
 mouwen steekt;
angle-right Je bent leergierig en assertief;
angle-right Je werkt zelfstandig;
angle-right Je bent in staat op zowel strategisch, operationeel  
 als tactisch niveau te denken en te doen;
angle-right Je hebt ervaring met CMS of CRM systemen;
angle-right  Je bent bereid om soms een weekend te werken;
angle-right Je werkt gestructureerd en kan goed overzicht   
 houden;
angle-right  Je hebt een goed oog voor wat werkt op video en  
  foto;
angle-right  Je bent goed in Engels in woord en geschrift;
angle-right  Je draait je hand niet om voor het schrijven van   
 een mediakit danwel Instagram post of story;
angle-right Je hebt basiskennis over adverteren op social    
 media;
angle-right Je bent een all-round teamspeler.

Wij bieden

angle-right Een junior / medior functie;
angle-right Een uitdagende klus waarin living labs, innovatie   
 en ondernemerschap samenkomen;
angle-right Een jong maar ervaren team, verdeeld werkend   
 over het land; 
angle-right De mogelijkheid om mee te bouwen aan Innofest   
 door het hele land;
angle-right Een vergoeding passend bij een stichting, plus    
 reiskostenvergoeding.

3 dagen per week
1 november 2020  — 30 augustus 2021 
met mogelijkheid tot verlenging



Over Innofest

In 2016 is Innofest opgericht: een innovatie-
stimuleringsprogramma voor Mkb’ers, startups en 
kennisinstellingen. Zij richt zich op het ondersteunen 
van pilots en validatie van impact innovaties. Innofest 
biedt startups een unieke proeftuin. Dit doen we onder 
meer door samen te werken met vooraanstaande 
Nederlandse festivals, maar – sinds 2020 – ook in 
andere living labs, zoals creatieve broedplaatsen, 
grote campings en stadscentra. 

Wist je dat 90% van alle innovaties faalt? Niet of laat 
valideren en testen, is een groot onderdeel van het 
probleem. Innofest zet festivals en andere living labs 
in om nieuwe producten en diensten te testen. Door 
startups in een zo realistisch mogelijke omgeving 
te laten testen, helpt Innofest ze op weg naar een 
succesvolle marktlancering. Innofest test efficiënt en 
out-of-the-box waardoor in korte tijd veel resultaat 
wordt behaald.

Innofest is in de afgelopen vier jaar gegroeid naar 
een succesvol Noord-Nederlands festival initiatief. 
Onderzoek laat zien dat dit een cruciale bijdrage 
levert aan de ontwikkeling en het marktsucces van 
de innovatie. Innofest ondersteunde tot nu toe 170+ 
startups, MKB’ers, en kennisinstellingen met hun 
testproces. Komende jaren willen wij ons ontwikkelen 
naar een landelijke speler binnen het startup- en 
innovatie ecosysteem.

Geinteresseerd?

Stuur een motivatiebrief + CV ter attentie van Lika 
Verploegen naar lika@innofest.co o.v.v. Sollicitatie 
communicatiemedewerker - uiterlijk 23 oktober 
2020.

Sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 29 & 30 oktober, dit is beide in de middag. Het is niet mogelijk de opdracht in dienstverband uit te voeren. We nodigen 
nadrukkelijk iedereen uit om te solliciteren en mensen die in Noord-Nederland wonen hebben de voorkeur. De nieuwe communicatiemedewerker gaat in november aan 
de slag voor 3 à 4 dagen per week (in overleg). De aanstelling is t/m 1 september 2021, met mogelijke verlenging wanneer we van beide kanten tevreden zijn. Mocht je 
eerst meer informatie willen over de vacature, mail dan naar lika@innofest.co.


