Innovation Officer (IO)
Versatile of London BV

Het bedrijf
Versatile London BV is een bedrijf dat met grote ambitie een mode- en lifestylelijn
(kleding, schoenen, tassen, riemen en accessoires) internationaal in de markt gaat
zetten. Ontwerp en productie in eigen hand. Verkoop middels selectieve distributie
en online en een hele zware focus op technische innovatie door de gehele keten
heen. Versatile zal innovatief zijn in alles. Anders dan bestaande merken.

Fun - Fairness
 - Freedom zijn de kernwaarden van Versatile die in alles
terugkomen, naast Innovation & Quallity

Voor Versatile London is Graaf Enzo op zoek naar een Ingenieur om de marsroute
van de technologische ontwikkeling vorm te geven. Locatie Amsterdam en het
betreft een overeenkomst voor 40 uur per week.

Werkzaamheden als Innovatie Officer
Als innovatie officer ben je verantwoordelijk voor het bepalen en managen van de
digitale marsroute van de onderneming. De klantbeleving, producten, supply chain,
distributie en bedrijfsvoering. In alles zullen digitale innovaties samenkomen.
Je vindt het mooi om de laatste technieken, of de technieken van morgen te
onderzoeken en in te zetten voor Versatile.
Je zal universiteiten begeleiden bij het doen van onderzoek, stages en andere
vormen van samenwerking. Je schuimt de wereld af naar start-ups die die
innovaties aan het ontwikkelen zijn waar Versatile in de markt het verschil mee kan
maken.
Als één van de eerste medewerkers zal je aan het begin staan van een enorme
uitdaging en mede bepalen hoe de toekomst eruit gaat zien, jouw toekomst.
In een latere fase zal een leidinggevende rol niet uitgesloten zijn.
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●
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WO niveau.
Software engineering, embedded software, (material) Science, Technology
Sterke affiniteit met de techniek van de toekomst
Gezien internationale ambities en karakter in ieder geval vloeiend Engels en
Spaans als vreemde talen
Zelfstandig denkend, misschien wel wat tegendraads
Organisatorische skills.
Een creatief mens dat past bij Versatile, de fase van het bedrijf en de cultuur

Wat wordt er geboden
Een
Een
Een
● Een
●
●
●

geweldige baan bij een geweldig innovatief en internationaal modemerk.
groeiend bedrijf met perspectief en grote ambitie
fijn salaris, reiskosten en participatie.
sociale en duurzame omgeving

Contact
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Simon van der Graaf
simon@graafenzo.nl
+31653103569

