
 

 

 
 
Vacature Projectmanager Bedrijven bij de stichting Utrecht Science Park 
 
Het Utrecht Science Park is een plek waar onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven elkaar, door 
hun onderlinge nabijheid, versterken. Met meer dan 27.000 werknemers, ruim 100 bedrijven en meer dan 
51.000 studenten is dit het grootste sciencepark van Nederland en het kloppende hart van één van de meest 
competitieve regio’s van Europa. Het Utrecht Science Park is een community waarin interdisciplinair wordt 
samengewerkt met als doel maatschappelijke impact en economische waarde te bevorderen op het gebied 
van gezondheid en kwaliteit van leven voor vandaag en voor toekomstige generaties. Hierbij komen de 
inhoudelijke speerpunten Life Sciences & Health en Sustainability samen. 
 
De stichting Utrecht Science Park is een initiatief van de kennisinstellingen Universiteit Utrecht, UMC Utrecht 
en Hogeschool Utrecht, samen met Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. De stichting bevordert als 
onafhankelijk facilitator de samenwerking van op het sciencepark gevestigde partijen door de 
(rand)voorwaarden van een goed functionerend ecosysteem waar nodig te agenderen en te doen vervullen 
en behartigt als zodanig de gemeenschappelijke belangen. Uitgangspunten daarbij zijn excellent 
gastheerschap, binding en reputatie. De stichting richt zich op de volgende kernactiviteiten:  
• Het bevorderen van het vestigingsklimaat en het faciliteren van ontmoetingen; 
• Het bevorderen van inhoudelijke samenwerking gericht op maatschappelijke impact en werkgelegenheid; 
• Het profileren van het Utrecht Science Park samen met onze partners. 
 
Wat zijn jouw taken? 
De projectmanager bedrijven werkt onder verantwoording van de Directeur van de Stichting Utrecht Science 
Park nauw samen met het team en met partner organisaties om het vestigingsklimaat voor bedrijven op het 
Utrecht Science Park te verbeteren. Hij/zij zet zich in voor projecten die het vestigingsklimaat op het Utrecht 
Science Park verder kunnen verbeteren, specifiek gericht op de ruimtelijke (rand)voorwaarden.   
 
De projectmanager is het eerste aanspreekpunt voor de bedrijven op het Utrecht Science Park voor 
huisvestingsvragen. Hij/zij zet zich onder meer  in voor het vinden van passende bedrijfshuisvesting en werkt 
daarbij nauw samen met de afdeling vastgoed & campus van de Universiteit Utrecht, met private 
verhuurders op en nabij het Utrecht Science Park inclusief de satellietlocatie Utrecht Science Park Bilthoven, 
en met regionale overheden.  
 
De projectmanager draagt bij aan het actief opbouwen van een relevant netwerk en het onderhouden van 
nauwe contacten met collega’s van partnerorganisaties/ bedrijven op het Utrecht Science Park. Daarnaast 
draagt de projectmanager bij aan het organiseren van netwerk events om de community van bedrijven op 
het Utrecht Science Park  te versterken.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, inspirerende collega die er plezier in schept om de organisaties in 
deze omgeving optimaal te bedienen. Je bent klantgericht met een proactieve attitude om bedrijven te 
faciliteren. Met  sterke communicatieve en sociale vaardigheden kun je mensen boeien en binden. Je hebt 
aantoonbare projectmanagement ervaring en je bent prestatiegericht. Je hebt een HBO+ werk- en 
denkniveau, 5 jaar werkervaring in het bedrijfsleven of in een andere relevante functie. Je bent flexibel en 
vindt het een uitdaging om een grote diversiteit van projecten aan te pakken. Je hebt een uitstekende 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. 
 
Salariëring 
Salariëring in overleg, op basis van senioriteit en relevante werkervaring. Voor een indicatie van het salaris 
verwijzen wij naar salarisschaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten (www.vsnu.nl). De functie is voor 
4 dagen per week.   
 



 

 

 
 
Aanvullende informatie 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Friso Smit, Business Development 
Manager Utrecht Science Park, 030 800 4495, friso.smit@utrechtsciencepark.nl of Jan Henk van der Velden, 
Directeur-bestuurder, 030 8004490  janhenk.vandervelden@utrechtsciencepark.nl.  
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