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HELP JIJ DYNTEQ VERDER GROEIEN? 

Dynteq is een industrieel ontwerpbureau gevestigd in Enschede. Wij helpen organisaties vernieuwen door 

toekomstbestendige producten te ontwikkelen. We doen dit met een bevlogen team van technische engineers 

en designers, werkend vanuit een voormalige F16 shelter op Technology Base in Enschede. Ons 

ontwerpteam is gretig, en zoekt uitdagende nieuwe opdrachtgevers en gave projecten die ons steeds verder 

laten groeien. Help jij ons als business developer deze opdrachtgevers en projecten te vinden? 

 

Hoe ziet je baan eruit? 

Je inspireert, informeert en adviseert (potentiële) opdrachtgevers, over innovatie mogelijkheden en 

kansen in productontwikkeling. Met je expertise, ervaring en commerciële vaardigheden neem je 

opdrachtgevers aan de hand en laat je ze zien wat de toegevoegde waarde is van samenwerken met 

ons industrieel ontwerpbureau. Je adviseert en overtuigt op strategisch niveau opdrachtgevers over 

uiteenlopende inhoudelijke vraagstukken. Je bent in staat om samen met de partners een groeiplan 

op te stellen en uit te voeren. Daarnaast houd je je bezig met het onderhouden en verder uitbouwen 

van duurzame klantrelaties.  

 

Wat wij zoeken: 

▪ Een bevlogen, extraverte en ondernemende persoonlijkheid, die voldoening haalt uit het van 

‘niets’ ‘iets’ maken 

▪ Je hebt ruime relevante werkervaring en een eigen visie op productontwikkeling en innovatie 

▪ Je bent een medior of senior met voldoende achtergrond om op niveau te kunnen sparren met 

R&D managers & MKB ondernemers 

 

Wat ga je doen? 

▪ Je gaat ons helpen Dynteq te laten groeien 

▪ Je gaat (mogelijk al vanuit je eigen netwerk) ons netwerk uitbouwen met als doel om langdurige 

samenwerkingen op te zetten met klanten 

▪ Vanuit het gezamenlijk op te stellen strategisch plan ga je markten ontginnen en passende leads 

benaderen 

▪ Je hebt regelmatig contact met R&D-afdelingen in ons uit te bouwen bestaande netwerk, die je 

met regelmaat zult gaan bezoeken 

▪ Je gebruikt creativiteit en enthousiasme om nieuwe mogelijkheden en samenwerkingen te 

exploiteren 

▪ In samenspraak met ons ontwerpteam vertaal je ontwerpvraagstukken naar projectvoorstellen 

op maat 

 

Wat wij bieden: 

▪ Een zelfstandige en flexibele rol waarin er veel ruimte is voor jouw eigen input en ontwikkeling 

▪ Een unieke werkplek; je komt met ons te werken in een voormalig F16 shelter op Technology 

Base in Enschede 

▪ Een gedreven team in een inspirerende en creatieve werkomgeving 

▪ Je draagt bij aan gave, betekenisvolle projecten (van elektrische onderzeeërs tot aan mobiliteit 

oplossingen voor de toekomst) 

▪ En, last but not least, bij bewezen diensten de mogelijkheid tot toetreden als partner in het 

management 

 

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar vacatures@dynteq.nl. Wil je graag meer informatie over deze 

vacature? Neem dan contact op met Rob Lenferink, 053-4367333. 

mailto:vacatures@dynteq.nl

