
INNOFEST ZOEKT 
PROJECTMEDEWERKER

Innofest helpt duurzame en sociale innovaties met schalen. 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.

Als projectmedewerker zorg jij dat de projecten gestruc-
tureerd verlopen. Je kan goed samenwerken, zet samen 
met de projectleider de lijnen uit, zorgt voortdurend voor 
het overzicht, plant de projectmeetings, houdt de bel-
angrijke deadlines in de gaten en maakt de notulen. Je 
werkt nauw samen met vijf collega’s, waaronder de pro-
jectleider en communicatiemedewerker. Daarnaast werk 
je in de projecten met externe partners. 

We zoeken iemand die  affiniteit heeft met startups en 
ervaring met werken voor projectorganisaties. Je bent 
bekend met de dynamiek van (werken bij) een startup 
en kan goed op afstand werken . Je wilt je inzetten voor 
ondernemers die impact maken. Voor hen die zowel voor 
profit als purpose gaan. 

Innofest ontwikkelt zich van een Noord-Nederlands fes-
tivalinitiatief tot een landelijke speler binnen het startup- 
en innovatie-ecosysteem. De net ontvangen One Single 
Hub subsidie zal dit mede mogelijk maken. Wij worden 
met jouw hulp en inzicht hét Validatielab voor duurzame 
innovaties in heel Nederland.

›  Je houdt van overzicht en werkt gestructureerd;
›  Je kunt snel schakelen tussen verschillende projecten;
›  Je bent leergierig en assertief, en kunt goed inschatten 
  waar behoefte aan is;
›   Je werkt zelfstandig, en vraagt om hulp als je er niet 
  uitkomt;
›   Je hebt ervaring met CMS of CRM systemen;
›   Je kan goed anticiperen op wat komen gaat;
›   Je bent bereid om soms een weekend te werken   
  (festivals zijn in het weekend);
›   Je bent goed in Nederlands en Engels in woord en 
  geschrift.

›  Een junior / medior functie;
›  Een uitdagende klus waarin duurzame innovatie, living 
  labs/festivals en ondernemerschap samenkomen;
›  Een jong maar ervaren team, op dit moment werken 
  we vanuit huis. We hebben een kantoor in Leeuwarden    
  en Amsterdam. We komen regelmatig samen op beide 
  plekken.
›  Een arbeidscontract voor 6 maanden met mogelijkheid 
  tot verlenging;
›  Vergoeding passend bij een stichting, plus reiskosten- 
  en telefoonkostenvergoeding.

4 / 5 dagen per week 
6 mnd met startdatum midden april 2021  
mogelijkheid tot verlenging  
HBO of WO-bachelor

Wij zoeken Over jou

Wij bieden



Onvoldoende testen van een prototype kost 
ondernemers een hoop tijd, geld én energie. Omdat 
het belangrijk is dat innovaties met maatschappelijke 
impact effectief en succesvol de markt opkomen, helpt 
Innofest ondernemers met het vormgeven van een pilot 
en koppelt ze vervolgens aan een testlocatie. Eerder 
waren dit alleen festivals - omdat zij een tijdelijke 
minimaatschappij zijn waarbinnen goed getest kan 
worden - vanaf maart 2020 bieden we ook andere 
living labs aan, zoals campings.

Over Innofest

Geïnteresseerd?

Sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 8 & 9 april. We nodigen nadrukkelijk iedereen uit om te solliciteren, maar mensen die in Noord-Nederland wonen hebben 
de voorkeur. De nieuwe projectmedewerker gaat midden april aan de slag voor 4 à 5 dagen per week (in overleg). De aanstelling is t/m midden oktober 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.

Stuur een motivatiebrief + CV ter attentie van Lika 
Verploegen naar lika@innofest.co o.v.v. sollicitatie 
projectmedewerker - uiterlijk 6 april om 09:00 uur.
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