
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ga jij o.a. doen?  

-  Het vormgeven van financials (o.a. investment proposition en  business value proposition) 

-  Het wereldwijd communiceren met internationale klanten en de go-to-market voorbereiden 

-  Werken aan projectaanvragen 

-  Vanuit je brede belangstelling werk je ook mee aan interessante projecten van MeetingMoreMinds 

op het gebied van intercompany networks en innovatie 

- Je werkzaamheden voor GrwNxt en MeetingMoreMinds zullen max. 3 dagen per week bedragen, bij 

voorkeur op maandag, dinsdag en woensdag.  

 

Herken jij jezelf hierin? 

-  Je hebt 1 á 2 jaar werkervaring of je bent onlangs afgestudeerd 

-  Je hebt een WO-opleiding afgerond  

-  Je hebt een achtergrond in business of finance 

-  Je bent meer dan een “number cruncher” 

-  Je kan zelfstandig en in teamverband werken 

Wie zijn wij?  
 

GrwNxt (www.grwnxt.com)  

GrwNxt is een start-up die zich bezighoudt met high-tech solutions op 

het gebied van voedselveiligheid, voedselzekerheid en 

voedselverduurzaming in megasteden. We zijn de  game changer in 

het ontwikkelen van Dynamische Digitale Recepten (DDR’s) voor het 

verhogen van de voedingswaarde en kwaliteit van gewassen op basis 

van Artificial Intelligence en Machine Learning. Als startup zitten we 

middenin diverse investeringsrondes en hebben we plaats voor 

iemand die ons o.a. met de financiële planning en business value 

proposition kan ondersteunen.  

 

MeetingMoreMinds (www.meetingmoreminds.com)  

 

MeetingMoreMinds is de aanjager van GrwNxt en ondersteunt 

GrwNxt met een breed scala aan onderzoek. MeetingMoreMinds 

is al 20 jaar de specialist op het gebied van netwerken en 

ecosystemen. Onze werkwijze is gebaseerd op data en dialogue. Wij 

staan voor een interactieve samenwerking met opdrachtgevers en 

onze werkwijze stelt hen in staat een innovatieve sprong naar voren 

te maken. Zo zijn wij momenteel bezig met een global project bij een 

grote financiële instelling.   

 

 

Vacature: business development specialist met kennis van 

financials 



-  Je hebt een brede belangstelling voor grote maatschappelijke vraagstukken  

-  Je hebt interesse in Food & Tech  

 

Elke dag is anders! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom werken voor GrwNxt en MeetingMoreMinds? 

-  Wij zijn impact-georiënteerd  

-  Je bent onderdeel van “The New New Thing” 

-  Een dynamische en flexibele werkomgeving  

-  Elke dag is anders 

-  We werken samen met topbedrijven in de sector 

-  Wij werken in een interdisciplinair team met zowel starters als seniors 

-  Ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling 

 

Solliciteer! 

Word jij hier enthousiast van of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar  

annemieke.roobeek@meetingmoreminds.com 
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