
 

 
LEEUWARDEN/FRYSLÂN 
40 uur p/w 

Wij zoeken een 

Sectorspecialist Industrie 
 
Wie zijn wij? 
Ynbusiness is het beste startpunt voor Friese ondernemers, met het primaire doel de ondernemer 
krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Onze specialisten benaderen actief mkb-
bedrijven, waarbij ze fungeren als een deskundige vraagbaak op de thema’s Internationaal 
Ondernemen, Innovatie, Bedrijfsvoering, Ondernemerschap en Financiering in verschillende sectoren. 
Door gesprekken te voeren met de ondernemers, hun (achterliggende) vraagstukken boven tafel te 
krijgen en ze daarna te verbinden met andere ondernemers, overheid en onderwijs, helpen we het 
Friese mkb een volgende stap te zetten. Overigens zonder dat daar kosten voor hen aan verbonden 
zijn. 
 
De sfeer bij Ynbusiness 
Ynbusiness is een jong bedrijf met flinke groeistuipen. Dat vraagt om een mindset van iemand die mee 
kan bewegen én een bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen. Verheug je ook op samen werken 
met het team van professionals, waarin inhoudelijk elkaar scherp houden én lol maken elkaar in een 
razend tempo afwisselen. 
 
Wie zoeken wij? 
Ter versterking van en als aanvulling op het team zoeken we een kandidaat met onderstaand profiel: 

• Een sterke verbinder en netwerker, gedreven en resultaatgericht; 
• Aantoonbare ervaring met ondernemers en ondernemingen in de industrie, waardoor je 

een volwaardige gesprekspartner bent voor ondernemers. Daarnaast heb je een relevant 
netwerk in de regionale industrie, bij voorkeur ook in de watertechnologie; 

• Binnen jouw sectoren weet je wat er speelt, waar de behoeftes liggen en welke 
ontwikkelingen en trends er zijn; 

• Zelfstandig, initiatiefrijk, ondernemend, flexibel en een goed ontwikkeld analytisch 
vermogen. Ervaring met projectmanagement is een pré; 

• Affiniteit met zowel het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Daarbij 
ben je ook in staat belangen op elkaar af te stemmen; 

• Afgeronde hbo/wo-opleiding. 
 
Wat ga je doen? 
Je werkzaamheden als Sectorspecialist Industrie zijn onder meer: 

• Actief bedrijfsbezoeken initiëren en afleggen, gericht op de vraag van het mkb; 
• Ondernemers adviseren bij relevante vraagstukken op het vlak van Innovatie, 

Ondernemerschap, Bedrijfsvoering, Financiering en Internationaal Ondernemerschap; 
• Ondernemers verbinden met andere partijen en de collega-specialisten van Ynbusiness; 
• Samenwerken met het Ynbusiness-team en alle stakeholders om de gezamenlijke 

doelstellingen te realiseren. 
 
Wat bieden wij? 
Ons kantoor bevindt zich in de Kanselarij te Leeuwarden, een inspirerende werkplek waar kennis, 
talent en business elkaar ontmoeten. De functie wordt, afhankelijk van ervaring en geschiktheid, 
beloond tot maximaal €5.000,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. 
  



 

 
Reageren 
Enthousiast geworden? We ontvangen graag je cv en motivatie via info@ynbusiness.nl. Reageren is 
mogelijk tot en met 13 september. Voor vragen over de vacature kun je bellen met 058-7600500. 


