
Senior Business Developer – Food Technology  
 

Heb jij een technisch commerciële achtergrond, bijvoorbeeld in de 

levensmiddelentechnologie, werktuigbouw of procestechnologie? Ben jij degene 

die de wensen van de klant kan vertalen naar een concreet project waar het 

projectteam zich in vast kan bijten?  

Dan ben jij misschien wel de nieuwe business development collega die de brug slaat tussen onze klanten en 

partners en het team van professionals, dat bestaat uit levensmiddelentechnologen, procestechnologen, 

microbiologen en werktuigbouwkundigen. 

 

Wat ga je doen?  
Je houdt je bezig met verkoop van projecten, het opzetten en onderhouden van relaties met klanten en de 

ontwikkeling van nieuwe proposities en business cases. Je werkt op het grensvlak van commercie en 

technologie en combineert technologische knowhow met uitstekende communicatieve en commerciële 

vaardigheden.  
 

Wat verwachten we van jou? 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde technische opleiding;  

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als business developer in de agri-food sector en/of 

machinebouw; 

 Je komt snel tot de kern van een complex probleem en betrekt collega’s waar nodig; 

 Je voelt je thuis in een dynamische R&D omgeving; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal (zowel schrijven als spreken). 
 

Wie zijn wij? 
TOP bv is een innovatiebedrijf in de Food Valley regio (Wageningen), sterk op het gebied van ontwikkeling en 

realisatie van nieuwe voedingsmiddelen en procestechnologieën voor hoofdzakelijk de 

levensmiddelenindustrie. Ons doel is de winstgevendheid van de voedingsmiddelenindustrie te vergroten door 

state-of-the-art kennis beschikbaar te maken voor, en toe te passen op, deze industrie. TOP bv werkt 

wereldwijd als ontwikkelingspartner voor de voedingsindustrie en haar leveranciers, zoals machinebouwers, 

aan projecten rondom ontwikkeling van nieuwe producten, technologische processen en machines. 

Naast consultancy wordt bij TOP bv geïnvesteerd in de eigen ontwikkeling van technologieën en bijhorende 

business cases die de toekomst vormgeven en in een later stadium op verschillende manieren tot waarde 

gebracht kunnen worden. Zo is TOP bv een unieke kruising tussen een onderzoeksinstelling, ingenieursbureau 

en incubator. 
 

Wat bieden wij? 

 Een leuke en uitdagende functie in een vooruitstrevend bedrijf; 

 Een unieke combinatie van business development en bezig zijn met techniek; 

 De mogelijkheid om zelf vorm te geven aan je functie; 

 Werken met professionals op uiteenlopende vakgebieden, van het ontwikkelen van een nieuw 

voedselproduct tot het ontwerpen van een complete fabriek; 

 Een plek in een gezellig team waarin we samen lunchen, borrelen als er iets te vieren valt en er elk jaar met 

z’n allen op uit gaan. 

Ja, dit is iets voor mij! 
Stuur dan snel een mail naar vacatures@top-bv.nl waarin je jezelf voorstelt en aangeeft waarom juist jij bij TOP 

bv past. Of stuur een brief naar TOP bv – Personeelszaken, t.a.v. Gretha Volders, Agro Business Park 10, 6708 

PW Wageningen. Is het allemaal nog niet helemaal duidelijk, neem dan contact op met Tamara Hofs via 0317-

466270. 
 

 

Het betreft een dienstverband bij TOP bv; we zijn dus niet geïnteresseerd in zzp’ers. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature door werving- en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld. 
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