Functieomschrijving
International Project Manager
Nederland is een van de meest open en concurrerende economieën ter wereld.
NLinBusiness helpt het Nederlandse bedrijfsleven, met name het midden- en
kleinbedrijf, bij het ontwikkelen van de internationale markt. Zij doet dit samen met
haar publieke en private partners in handelsinnovatie- en investeringsbevordering.
We helpen ondernemers met het identificeren van marktkansen, vinden samen de
juiste partners en zorgen ervoor dat de business uitgerold kan worden in de 40
door ons gekozen kansrijke groei-metropolen.
Als International Project Manager (IPM) ben je de spil tussen ondernemers, het
buitenland en de publieke sector. Vanuit jouw rol ben je dagelijks bezig met het
inzetten van jouw netwerk en expertise om verdere professionalisering van de
publieke en private handelsbevorderingen in de 40 door ons gekozen kansrijke
steden te vergroten. Hierdoor lever je met een team van professionals een
concrete bijdrage aan de internationale ontwikkeling van cross-sectorale thema’s
zoals ICT, logistiek, voedsel, water, infra en Sustainable Development Goals
(SDG).
Als IPM ben je in staat om de juiste beurzen, events en business communities
met elkaar te verbinden en de juiste publieke en private infrastructuur te koppelen
aan activiteiten. Zo baan je een weg voor ondernemers met internationale
ambities.
Je bent in staat om de taal van de ondernemer te spreken en te zien welke
branches en beroepsgroepen klaar zijn voor het buitenland. Uit jouw aanpak en
persoonlijkheid halen bedrijven en ondernemers energie en perspectief.
Binnen deze ondernemende aanpak blijf je oog houden voor politieke belangen
van de betrokken partijen en ben je in staat om deze te bewaken of uit bouwen
waar nodig. Je houdt je op verschillende niveaus bezig met (internationale)
afgevaardigden en stakeholders. Je gebruikt een georganiseerde aanpak om de
verschillende belangen in een soms complexe omgeving om te zetten in actie.
Wat ga je doen?
• Alleen en in teamverband werk je als regisseur aan handels bevorderende
activiteiten in de 40 door ons gekozen kansrijke steden
• Aanpak en strategieën bepalen en deze vertalen naar succesvolle
implementaties in deze steden
• Belangen bewaken binnen het publieke en private speelveld
• Reizen naar kansrijke steden om een lokaal netwerk van professionele
dienstverleners op te bouwen die Nederlandse ondernemers
ondersteunen bij hun lokale marktbetreding
Wie zoeken wij?
NLinBusiness is een jonge organisatie die nét anderhalf jaar bestaat.
Wij zoeken daarom een fulltime International Project Manager. In een soms
hectische omgeving kun je onder tijdsdruk en verschillende belangen nog steeds
je doel voor ogen blijven houden. Ook haal je voldoening uit het realiseren van
internationale handelsbetrekkingen.
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Daar tegenover staat dat je zelf veel invloed hebt in het creëren van je functie en
de prioritering van je activiteiten. Van reizen naar het buitenland krijg je geen
heimwee. Ook ben je bekend met het geven van een presentatie en vind je
makkelijk je woorden bij het spreken tot een groep.
Heb of ben jij:
• Stevig – ondernemend en tegelijkertijd diplomatiek
• Zeer vaardig in Nederlands & Engels en bij voorkeur een andere vreemde
taal (Frans, Spaans of Chinees)
• Aantoonbare Leiderschapskwaliteiten
• Minimaal 5 jaar commerciële ervaring
• Ervaring met Internationaal ondernemen en spreek je de taal van de
ondernemer
• Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Een relevante HBO of bij voorkeur WO-opleiding
• In staat om stakeholders te kunnen plaatsen - analytisch vermogen om
verschillende belangen in kaart te hebben & te kunnen behartigen in een
complexe omgeving
• Goede softwarematige kennis en ervaring met CRM-systemen, bij
voorkeur Sales Force
Wat bieden we
• Werken bij een snelgroeiend internationaal georiënteerde organisatie
• Informele en zeer ambitieuze werksfeer in een sociaal team
• Mogelijkheid om je eigen rol vorm te geven
• De kans om iedere dag te leren en jezelf te ontwikkelen
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een individueel keuzepakket voor o.a. vakantiedagen en
opleiding
Informatie en sollicitatie
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om je in te zetten voor
onze organisatie aarzel dan niet op contact op te nemen. Voor meer informatie
over de rol en over werken bij NLinBusiness kun je contact opnemen met
Marphen Mijnals via: +31615086736. Stuur je sollicitatie inclusief motivatie en CV
naar recruitment@nlinbusiness.com. Een assessment kan deel uitmaken van
de sollicitatieprocedure.
NL in Business is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties
VNO-NCW en MKB Nederland. Waarbij intensief wordt samengewerkt met de
ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de branche
verenigingen- FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie. Plus belangen
organisaties, topsectoren, kennisinstituten en het Nederlandse bedrijfsleven.
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