
Teamleider Business Development (0,8-1 fte) 
Flevoland - MKB - Coach - Vooruitgang - Drive - HBO/WO niveau 

Dagelijks bezig zijn met het naar een hoger plan brengen van collega’s en MKB-
bedrijven? Juiste stappen maken met het bedrijfsleven in samenspraak met diverse 
stakeholders in Nederland en in het bijzonder Flevoland! 

Over jouw toekomstige werkgever:  
Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. 
Flevoland is de provincie van de vooruitgang. De provincie waar ruimte is om te 
pionieren, waar ondernemers hun dromen najagen en boven zichzelf uitstijgen. In 
Flevoland kunnen ondernemers groeien: in tijd en ruimte maar ook mentaal en 
fysiek. Ondernemers innoveren, groeien en verleggen grenzen.  
Kortom: Horizon helpt Flevolandse ondernemers bij het verleggen van deze grenzen. 

Rolomschrijving  
Voor het Team Business Development zijn wij op zoek naar een kandidaat die een 
diverse rol ambieert en aandurft: het betreft een combinatiefunctie van deels 
Teamleider en je werkt mee aan de programma’s van de Business Developers. Een 
Teamleider bij Horizon heeft naast de managementtaken ook altijd een inhoudelijke rol. 

De Teamleider Business Development is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing / 
coaching van het team bestaande uit in totaal 13 medewerkers. 
Het team bestaat uit drie rollen: 

 business development met focus op drie transities: voedsel, grondstoffen en energie, 
met technologische industrie en digitalisering als transitie enabler; 

 accountmanagement voor eerstelijns ondersteuning aan het MKB; 
 het secretariaat voor de Economic Board Flevoland.  

De Teamleider is verder verantwoordelijk voor: 
 de optimale bezetting, samenwerking en doorontwikkeling van het team;  
 het begeleiden van (nieuwe) medewerkers in hun ontwikkeling;  
 de coördinatie van de werkzaamheden en de voortgang binnen het team (inclusief 
jaarplannen, maandrapportages etc.); 

 de uitvoering van de meerjarenstrategie binnen het team; 
 de afstemming met andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het 
bevorderen van de brede programmatische samenwerking; 

 de afstemming met stakeholders en de Provincie Flevoland. 

Je bent, net als de andere MT-leden, een sparringpartner van de directeur. Het MT 
bestaat uit de directeur, de teamleider Finance en Operations, de teamleider Business 
Development, de teamleider International, de teamleider Capital en de 
Communicatieadviseur. Samen met dit team stimuleer jij de synergie met de andere 
teams, en zet je je in om interne processen te verbeteren. 



Ook praktisch meewerken hoort erbij! Je houdt je ogen en oren open voor commerciële 

kansen en koppelt bedrijven aan collega’s en partners die ze verder kunnen helpen in 

hun groeiambities (investeren en exporteren). Je vertegenwoordigt Horizon op de 

relevante bijeenkomsten en in relevante netwerken van ondernemers.  

Wat verwachten we van je? 
De ideale kandidaat voor deze functie omarmt de maatschappelijke missie van Horizon 
en heeft hart voor de regio Flevoland, weet de dienstverlening van het team intern en 
extern sterk te positioneren en voldoet aan de volgende kwaliteiten: 

 Je hebt ervaring met het aansturen van collega’s of een team;  
 Je hebt ervaring met en/of bent bekend met projectontwikkeling, 
innovatiestimulering, subsidie- en financieringstrajecten  

 Je hebt ervaring met het formuleren en uitdragen van een strategische visie; 
 Je bent daadkrachtig, hebt het vermogen besluitvormingen op managementniveau te 
beïnvloeden zonder de inhoud uit het oog te verliezen;  

 Je hebt ervaring in een politiek speelveld en begrijpt de dynamiek; 
 Je weet hoe je resultaten kan behalen voor ondernemers en opdrachtgevers 
(enerzijds Provincie en EZK en anderzijds je bestuurder (Horizon));  

 Ervaring met voor Horizon relevante thema’s en sectoren is een pré; 
 Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar werkervaring in een 
senior positie. 

Competenties om succesvol te zijn: 
 Coachende leider die anderen motiveert, stimuleert én ondersteunt; 
 Teamplayer, gericht op samenwerking en realisatie van teamdoelstelling; 
 Daadkrachtig en resultaatgericht. Geeft richting en brengt en bewaakt focus; 
 Ondernemersgeest, innovatie- en oplossingsgericht. 

Wat krijg je ervoor terug? 
 Een hardwerkend team aan collega’s waar ruimte is voor ontspanning; 
 Een functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid; 
 Een organisatie waar gewerkt wordt aan topwerkgeverschap; 
 Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een moderne werkomgeving; 
 Combinatie van thuiswerken, bij klanten en op kantoor; 
 Directe impact op de regionale economie van Flevoland; 
 Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later worden omgezet in 
onbepaalde tijd; 

 Salarisindicatie: € 5.000 - € 7.431 bruto per maand, afhankelijk van kennis en 
ervaring; 

 8,3% eindejaarsuitkering; 
 25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’); 
 Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk 
opleidingsbudget. 

Solliciteren?  
Herken jij je in de functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en uitgebreid CV. 
Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. Suzanne van 
Stormbroek. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:info@horizonflevoland.nl

