
 

Het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben samen met stichting Protospace en stichting 
Utrecht Science Park het Fieldlab 3DMedical opgericht om samen met bedrijven toepassingen te 
ontwikkelen voor gepersonaliseerde zorg op basis van 3D technologie. Het Fieldlab richt zich op het 
ontwikkelen en valideren van prototypes, van chirurgische modellen tot gebioprinte implantaten 
zoals kraakbeen, bloedvaten en organen.  
 
Om de activiteiten van het Fieldlab 3DMedical vorm te geven en verder uit te bouwen zijn we op 
zoek naar een  
 

Business Developer / Program Manager (0,8 fte) 
 
De taak van de Business Developer is om de wereld van medisch specialisten en onderzoekers te 
verbinden met innovatief bedrijfsleven rond thema’s als 3D printing en 3D imaging voor medische 
toepassingen. De doelstelling is het vormen van een netwerk van publiek-private partijen die in 
gelegenheidsconsortia werken aan gepersonaliseerde zorg op basis van 3D technologie en het 
initiëren van financierbare projecten rond de vastgestelde thema’s.   
Van de Business Developer wordt verwacht dat hij/zij een volwaardige gesprekspartner is van de 
leadpartners. Kennis van 3D printing en 3D imaging of additive manufacturing is een duidelijke pre. 
Ervaring met het opzetten van partnerships en consortia is een must. We zoeken een geboren 
netwerker die vanuit de inhoud de verbinding zoekt, maar tevens gericht is op het daadwerkelijk 
afsluiten van overeenkomsten en projecten kan laten starten.  
De Business Developer werkt binnen een team met Business Developers van andere Innovatielabs, 
communicatiemedewerkers en andere ondersteunende functies.  
 
Belangrijkste taken 
• het realiseren en onderhouden van een netwerk in 3D printing en 3D imaging voor medische 

toepassingen; 
• het exploreren van kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling van nieuwe medische 

toepassingen in bestaande en nieuwe markten; 
• het opzetten van partnerships in gelegenheidsconsortia om de ontwikkeling van dergelijke 

toepassingen te versnellen; 
• het verzorgen van accountmanagement voor de deelnemende partners en het adviseren van 

betrokken labmanagers over inrichting en voortgang van projecten;  
• het ontwikkelen van een duurzaam business model voor het Fieldlab 
  
Persoonskenmerken 
• academisch werk- en denkniveau; 
• meerdere jaren werkervaring als business developer in een innovatieve technische omgeving 

en/of startup omgeving; 
• Inzicht in juridische en financiële aspecten die spelen bij het opzetten en coördineren van 

publiek-private samenwerkingsverbanden; 
• entrepreneur, denkt in kansen en mogelijkheden en is in staat verbindingen te leggen, geboren 

netwerker; 
• uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Engels; 
• positieve en enthousiasmerende stijl van communiceren, in staat anderen te inspireren en te 

motiveren; 
• in staat om complexe processen slagvaardig en met resultaat te coördineren en de voortgang te 

bewaken, resultaat en oplossingsgericht, zelfstandig en flexibel. 
 
 



 

 
Fieldlab 3DMedical 
Startups en gevestigde bedrijven krijgen met het Fieldlab 3DMedical toegang tot 
onderzoeksfaciliteiten, studenten en wetenschappers in een co-creatie setting. Dit zijn het 3D 
Facelab van UMC Utrecht, de werkplaatsen van Stichting ProtoSpace en Hogeschool Utrecht en de 
Utrecht Biofabrication Facility van het UMC Utrecht.  
 
Utrecht Science Park 
Het Utrecht Science Park is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijven die 
grensverleggend onderzoek doen en gezamenlijk een bijdrage willen leveren aan het oplossen van 
grote mondiale vraagstukken. Stichting Utrecht Science Park is een onafhankelijke stichting, 
opgericht op initiatief van de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht, om op het Utrecht Science Park een 
internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te realiseren voor de clusters life sciences & 
gezondheid en duurzaamheid.  
 
Contract 
De Business Developer / Program Manager zal in dienst treden bij Stichting Utrecht Science Park en 
rapporteren aan de Manager New Business Development. De functie is vergelijkbaar met die van 
Business Developer in het functie-ordeningsysteem (UFO) van de Nederlandse Universiteiten en 
komt overeen met schaal 12 – 13 van de CAO Nederlandse Universiteiten, afhankelijk van ervaring.  
We bieden u een jaarcontract aan met uitzicht op verlenging. De omvang van de positie is 0,8 fte. 
Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring tussen de €4.500,- en € 5.500,- bruto per maand bij 
volledige werktijd. Daarnaast biedt stichting USP een aantrekkelijk pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Solliciteren 
Voor meer informatie over de functie en voor sollicitatie kunt u contact opnemen met de Manager 
New Business Development Utrecht Science Park, friso.smit@utrechtsciencepark.nl. Graag 
ontvangen wij uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en CV, uiterlijk 31 maart 2018.  
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