Wij zijn IMPACTING today, sustainability business and brands designers for a better
tomorrow. En wij zoeken per direct een medior Sustainability Business Designer met 810 jaar ervaring

Onze IMPACTING visie:
Wij geloven in de positieve impact van duurzame bedrijven, moedige gamechangers en
betekenisvolle merken’
Wij geloven in hun veranderkracht voor een betere wereld. Want zij realiseren zich dat ze
voor hun toekomstig succes afhankelijk zijn van een bloeiende maatschappij en gezonde
planeet. En dat duurzaam succes dus altijd wederkerig is. Zij creëren een toekomst waarin
duurzaam ondernemen niet alleen de norm is, maar ook het leidende bestaans-, bedrijfs- en
groeimodel.
Wij zijn gespecialiseerd in duurzame strategie en innovatie, succesvolle verandering en
verantwoorde groei. Wij helpen CEO’s, Commerciële, Marketing, Duurzaamheid en Innovatie
leiders deze verandering met hun organisatie en teams met fun, learning by doing en succes
te maken. Met blijvend positief resultaat voor organisatie, klant en maatschappij
Met onze Triple Value Aanpak zorgen we ervoor dat duurzaamheidsvraagstukken van
vandaag, de groeimarkt van morgen worden. We verbinden voordelen voor de klant met
voordelen voor de planeet en maatschappij. Een business opportunity van maar liefst 12
triljoen volgens de Sustainable Development Goals van de UN. En dat allemaal omdat….
……medewerkers dit willen, klanten het verwachten en de planeet het nodig heeft.
Onze droomkandidaat:
Krijg jij energie van organisaties helpen duurzame impact te maken, te vernieuwen en aan te
zetten tot impact? Ben jij op zoek naar een jong bedrijf waar je enerzijds klanten helpt en
anderzijds onze start-up helpt te bouwen en groeien? Heb jij minimaal 8-10 jaar ervaring in
marketing, commercie en innovatie in bedrijven en in strategie en innovatie consultancy? En
een sterke affiniteit met bedrijven, strategie, innovatie, change, verantwoorde groei en wil jij
die expertise inzetten om klanten te helpen?
Dan zoeken wij jou!
Met de scherpte van strategie makers, empathische tentakels van organisatievernieuwers en
de creativiteit en oplossingskracht van designers helpen wij onze klanten. Bij ons lever je
geen advies maar begeleid je duurzaamheid transities. Je helpt klanten bij het bouwen van
duurzaamheidskennis en vaardigheden, samen met hen een helder strategie te maken en de
benodigde innovatie en change aanpak samen te designen zodat klanten in staat zijn de
strategie ook daadwerkelijk uit te voeren én zich continu aan te passen en in te spelen op de
veranderingen in de omgeving. Dit doen we vanuit onze eigen planeet én klant gedreven
innovatie & transitie aanpak: Triple Value Creation ©.
Omdat we een jonge start-up zijn help je ook mee het bedrijf bouwen. Verwacht geen strakke
structuur en alles op zijn pleksituatie; je kunt zelf meebouwen en dat wordt ook verwacht. Een
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kans voor ondernemers, zelfstarters en mensen met visie en daadkracht. Naast de klant trajecten
doe je ook taken in het bedrijf zoals bv marketing/sales, (interne) communicatie en IT/ontwerp
werkzaamheden.

Ons droomprofiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een growth mindset, WO-werk-en -denkniveau en maakt van
duurzaamheid een punt
je hebt zeker 8 jaar ervaring met strategie, innovatie en change
idealiter opgedaan bij een bedrijf en bij een consultanty
ervaring in foods, dranken en FMCG is een pré
je kent alle ins- en outs en trends op het gebied van duurzaamheid,
je brengt geweldige design, learning & development skills voor trajecten met
onze klanten mee
je denkt en handelt vanuit maatschappij én klant perspectief
je hebt top (digitale) skills voor het (online) begeleiding van teams bij klanten
je bent een ondernemende persoonlijkheid, oplossingsgericht, creatief,
gestructureerd, positief kritisch en kunt anderen motiveren het anders te doen
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