
Heb jij een HBO of WO-diploma op zak? En wil je aan de slag in een uitdagende 
startersfunctie in de broedplaats voor biobased business ontwikkeling? Dan is het Bio Treat 
Center de plek voor jou om als trainee te starten.  

Bio Treat Center zoekt ambitieuze trainee 
fulltime/per direct / HBO-Universitair 

  Het Bio Treat Center is een community van bevlogen partners uit markt, 
 kennis en overheid en faciliteert ondernemers in het verwezenlijken van hun 

 bio-based ambities. We werken samen om duurzaam geproduceerde 
 biomassa om te zetten in alternatieve producten die nu nog afkomstig zijn van 
 fossiele grondstoffen.  
 Op de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn we middenin een broedplaats 
 van innovatieve en creatieve bedrijven gevestigd. Samen zijn wij een uniek 

 platform voor het creëren van business in de biobased economie. We zijn 
 aanjager, trekker, doener, deler én ontdekker. In onze praktische  

  experimenteerruimte, het BTC-Lab, bieden we ondernemers de mogelijkheid 
  om de handen uit de mouwen te steken. 
 
Wat voor werk ga je doen? 
Als trainee werk je in een klein team van professionals dat jou graag wegwijs maakt in de 
wereld van biobased innovatie. Je werk is divers en afwisselend. Van individuele 
projectbegeleiding tot het organiseren van netwerk events. Maar ook aan het opzetten van 
een slimme manier om beschikbare kennis te ontsluiten mag je je bijdrage leveren. Inzicht in 
de werking van innovatieprocessen is net zo belangrijk als kennis van biomassa en business 
ontwikkeling. En je maakt ons echt blij als je op een aansprekende manier je werk en de 
activiteiten van het Bio Treat Center zichtbaar maakt.  

Wat kun je verwachten? 
Een uitdagende omgeving waarin we ondernemers faciliteren om een ketentransitie op gang 
te brengen. Jouw inzichten en ideeën zijn daarbij onontbeerlijk en je krijgt alle ruimte om die 
in praktijk te brengen, met steun van je nieuwe collega’s uiteraard. 

Hoe is het om te werken bij Bio Treat Center? 
Je werkplek is verre van de geijkte kantooromgeving. De Brightlands Campus Greenport 
Venlo is een inspirerende ruimte waarin alles draait om gezonde voeding, future farming en 
groene grondstoffen. In de open en gemoedelijke sfeer ontmoet je dagelijks nieuwe mensen 
en bouw je een breed netwerk op. En wil je je werkplek even laten voor wat het is dan stap je 
zo de natuur in voor een frisse neus.  

Neem contact op  
Is deze startersfunctie jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 15 mei je beknopte 
motivatie met cv naar ton.voncken@biotreatcenter.nl en overtuig ons waarom we met jou 
nader kennis moeten maken. 

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Ton Voncken, directeur Bio Treat Center, 06-
21 55 08 36 of ton.voncken@biotreatcenter.nl 

Benieuwd naar de ervaringen van een collega-trainee?   
Stel je vragen aan Kevin van Berlo, trainee bij Mushroom Valley, 06 18484836 of 
kevinvanberlo@live.nl of lees het interview met Anne Terhorst, masterstudente Health Food en 
Innovation Management.  
 
Bekijk de Brightlandsfilm voor meer achtergrond en een sfeerimpressie.  
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