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Functie Communicatietalent met belangstelling voor economische ontwikkeling en 
innovatie 

Opleiding Bachelor of master in de richting van Bedrijfskunde, Communicatie, Marketing, 
ICT of een vergelijkbare opleiding 

HBO/WO HBO, HBO+ of WO 

Soort stage Oriënterende-, afstudeer- of onderzoekstage 

Over Innovatiespotter Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: innovatieve 
(technologie)bedrijven spelen een cruciale rol om deze uitdagingen op te 
lossen. Maar welke bedrijven zijn dat? Wie werken aan klimaat, energie, 
voedsel, zorg en veiligheid en wat is hun rol? 
 
De Innovatiespotter (http://online.innovatiespotter.nl) is een data science 
bedrijf dat met AI (Artificial Intelligence) innovatieve bedrijven in kaart brengt. 
In elke regio “spotten” we start-ups en andere bedrijven die werken met de 
technologie van vandaag aan de wereld van morgen. We ontsluiten deze 
bedrijven, geven inzicht in innovatietrends en onderbouwen die met actuele 
data.  
 
De Innovatiespotter is hét dataplatform voor innovatieprofessionals en 
innovatiebeleid. We werken voor gerenommeerde organisaties als het 
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, TNO, CBS en RVO. Onze data 
draagt daarmee bij aan een bloeiend innovatie-ecosysteem. 

Functieomschrijving Onze data herbergen talloze verborgen verhalen. Verhalen van interessante, 
leuke en opmerkelijke bedrijven die werken met de technologie van vandaag 
aan de wereld van morgen. De verhalen van deze bedrijven vertellen ook ons 
verhaal. Ons land is rijk aan onbekende bedrijven en die willen we met onze 
technologie zichtbaar maken.  
 
Daarom zoeken we een communicatiestrateeg met schrijftalent voor: 

• Mee ontwikkelen aan nieuwe marketing- en communicatiestrategieën 

• Contentontwikkeling voor onlinecommunicatie (website, blogs, 
nieuwsbrieven, LinkedIn) 

• Schrijven van klantgerichte communicatie (projectvoorstellen, 
helpteksten voor de klantenomgeving)  

We zoeken Iemand met: 

• Belangstelling voor de rol van communicatie in beleidsprocessen 

• Affiniteit met I(C)T 

• Affiniteit met of kennis van online marketing 
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• Die in staat om complexe materie eenvoudig te beschrijven 

• Studerend in de richting van Bedrijfskunde of 
Communicatie/Marketing 

 
We zoeken een communicatieve teamplayer die planmatig en nauwkeurig te 
werk gaat. Je bent intrinsiek gemotiveerd, kunt goed zelfstandig werken en je 
beschikt over probleemoplossend vermogen. Verder ben je in staat tot 
zelfreflectie. Herken je jezelf? 

We bieden Je krijgt inzicht in Nederlandse innovatie- en technologie-oplossingen van de 
toekomst. Je maakt kennis met belangrijke spelers in het Nederlandse 
innovatie- en technologielandschap en je betrekt hen bij je onderzoek. 
Daarmee leg je een interessante basis voor het vervolg van je carrière! 
 
Je wordt begeleid door innovatie-experts. Bij je onderzoek krijg je 
ondersteuning van een gepromoveerd bedrijfskundige en methodoloog. 
 
Na afloop is er kans op een baan bij de Innovatiespotter. 

Het bedrijf Het Innovatiespotterteam is internationaal, interdisciplinair en ambitieus. Er 
zijn korte lijnen en we hebben geen 9-5 mentaliteit. Er is veel gelegenheid tot 
samenwerking met andere disciplines. We zijn gewend om (deels) op afstand 
te werken.  

Vestigingsplaats Groningen met optie hybride of volledig op afstand online 

Duur In overleg flexibel in te richten 

Aantal uren  24-40 uur 

Vergoeding / salaris In overleg 

Startdatum Februari 2022 
Andere startdata en periodes mogelijk 

Contactgegevens Wij zien graag je cv met motivatie via: t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl  
 
Contactpersoon: Thomas van der Sluis 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

Meer vacatures en 
stageplaatsen 

Zie www.innovatiespotter.nl/vacatures  
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