Thingit detecteert het onderbenut technologisch potentieel van start-ups en corporates, en ontwikkelt een valorisatietraject op maat, van
een grondige screening tot en met de effectieve marktontwikkeling of zelfs uitvoering.
PatentVision ontstond vanuit de vraag om razendsnel waardevolle informatie over het potentieel van een markt- en/of technologie in
kaart te kunnen brengen, en wordt ondersteund door het Thingit-team.
Zowel PatentVision als Thingit maken hiervoor gebruik van uniek ontwikkelde in-house tools om de strafste uitvindingen en meest
belovende markten te detecteren. Voor o.a. het verder valoriseren van technologie en het uitrollen van de in-house tools is BarryHR op
zoek naar een ondernemende

TECHNOLOGY & MARKET ANALYST
WITH SOFTWARE SKILLS
POSITIE
•
•

•
•

Je werkt samen met analisten en business developers aan het doorlichten en uitkristalliseren van technologieën en potentiële nieuwe
marktsegmenten. Je onderzoekt patenten en wetenschappelijke literatuur, en combineert hiervoor datamining en dieptescreening.
Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de bestaande zelfontwikkelde data mining tools. Je overweegt nieuwe
onderzoekstechnieken en werkt die indien nodig ook uit. Je brengt daarna alle relevante selectietools samen en ontwikkelt een all-in
software.
Qua tijdsbesteding werk je 80% van je tijd rond technologie (hoofdzakelijk) en industriële markt analyse, de resterende 20%
automatiseer je deze acties (inclusief het creëren van supplementaire waarde a.d.h.v. software-tools).
Op termijn kun je werken aan de ontwikkeling van een valorisatietraject, de opmaak van een businessplan, de opzet en begeleiding
van innovatieprojecten, het helpen ontwikkelen van een nieuwe business en/of het voeren van contracthandelingen.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•

Master in Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt je eerste relevante werkervaring achter de rug.
Je hebt affiniteit met technologie in de meest brede zin (nieuwe materialen, chemie, systemen, processen…).
Je houdt ervan om als generalist diepgaand technologie te analyseren om de 'bouwblokken' ervan te begrijpen. Zo kun je de basis
doorlichten en er creatief mee mappen (bv. naar toekomstige applicaties, of tegenover concurrentie).
Je bent erg vlot met Excel, en kunt overweg met meer geavanceerde structurerende en automatisatietools. Kunnen programmeren
is een pluspunt.
Jouw kenmerkende eigenschappen: proactief, zelfstandig, analytisch, breeddenkend en leergierig.

AANBOD
•
•
•
•
•
•

Je krijgt de kans om je deep-tech & business analyse skills verder te verdiepen en die te kaderen binnen een breder business
creation traject.
Je leert nieuwe tools en methodologieën kennen en komt in aanraking met opkomende technologieën en marktsegmenten.
Je krijgt uitdagend werk in een ambitieuze, creatieve en inspirerende omgeving met open communicatielijnen waar je je buiten je
comfortzone verder kunt ontwikkelen (bv. richting diepgaande technologische analyse, business analyse en/of verkoop).
Je maakt deel uit van een bedrijf dat op een nieuwe manier het verschil maakt in het inzetten van technologieën (o.a. 'recyclage' en
optimale oriëntatie) in toekomstige industrieën.
Je maakt deel uit van een toegewijd, divers en getalenteerd team met een internationaal gehalte.
Uitdagend loonpakket.

