
 

AYOP zoekt een Business Development Manager Offshore Wind -

Renewables  

Wil jij bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? In dagelijks contact staan met de partijen 

die windparken op zee realiseren? Meedenken over uitdagende innovaties die nodig zijn voor de 

oplossingen van morgen? Maar ook gesprekspartner zijn voor regionale overheden en 

onderwijsinstellingen? Wacht niet langer en solliciteer voor deze uitdagende functie bij de meest 

energieke vereniging van Nederland: Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)!  

 

Je komt als business development manager offshore wind - renewables (hoofdzakelijk: wind en 

waterstof) niet alleen ons goed ingewerkte team versterken. Je komt ook in een netwerk van 115 

bedrijven, regionale overheden en kennisinstellingen terecht. En je krijgt de kans om je tanden in een 

uiteenlopend pakket aan taken te zetten, waarmee je elke dag impact kunt maken door aan een 

duurzame toekomst te bouwen. 

Wat doe je als Business Development Manager Offshore Renewables?  

Je: 

• bent uitdrager en aanspreekpunt voor de offshore renewables markt in de 

Noordzeekanaalgebiedregio  

• krijgt de kans om deze rol naar je eigen hand te zetten 

• analyseert de offshore renewables markt en signaleert nieuwe marktsegmenten en kansen 

(focus voornamelijk Nederland en Zuidelijke Noordzee) 

• onderhoudt contact met leden en stakeholders om goed geïnformeerd te blijven, creëert nieuwe 

kansen voor leden en AYOP en voorziet mensen van relevante informatie  

• onderhoudt contacten met en volgt activiteiten van andere havenregio’s, zoals onder andere 

Den Helder, Rotterdam en Eemshaven. Maar ook omliggende buitenlandse havenregio’s waar 

offshore renewables activiteiten plaatsvinden 

• werkt het offshore renewables jaarplan, budget uit en trekt financiering/sponsoren aan 

• sparringpartner voor het team en bestuur 

• werft nieuwe leden, gaat nieuwe samenwerkingen aan en trekt bedrijven naar de regio 

• neemt zitting in diverse stakeholder- en voorlichtingsessies en werkgroepen van branche- en 

netwerkverenigingen zoals NWEA en TKI Wind op Zee 

• geeft vorm aan en jaagt innovaties na in samenwerking met Techport 

• onderhoudt contacten met diverse onderwijsinstellingen en Techport om (technisch) regionaal 

onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen  

• rapporteert aan de directeur van AYOP 

Wat verwachten we van jou? 

Je:  

• hebt HBO/WO werk- en denkniveau 

• hebt ruime werkervaring, waarvan 3 jaar in business development 

• bent gewend om te werken in een complexe omgeving, met een goed ontwikkeld gevoel voor de 
belangen van alle stakeholders, en oog voor de lange termijn 

• bent een uitstekende netwerker 

• bent bereid met enige regelmaat te reizen voor beurzen, seminars en netwerkevenementen 
(voornamelijk binnen Europa), gemiddeld een keer per twee maanden 

• bent representatief en communicatief en hebt overtuigingskracht door het hanteren van 
verschillende invloedstijlen op alle niveaus 

• spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 



 

• hebt bij voorkeur een netwerk bij bedrijven in de offshore-industrie of energiesector 

 
Ons aanbod 
 

• 36-urige werkweek 

• Salaris € 4.400,- tot € 6.100,- per maand op basis van 36-urige werkweek (salarisschaal 12 

conform CAO Havenbedrijf Amsterdam) 

• Marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden; telefoon en laptop van de zaak, 

onkostenvergoeding, opleidingsmogelijkheden, eindejaarsuitkering, deelname aan 

pensioenregeling en dienstauto voor het team 

• Een moderne, dynamische en plezierige werkomgeving. Bij AYOP heerst een hechte teamcultuur 

waarbij we veel samenwerken, elkaar geïnformeerd houden en is er regelmatig een VriMiBo. ook 

vergeten wij nooit je verjaardag en ontvang je leuke attenties met Pasen en kerst. 

• Er is ruimte voor initiatief, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het jaarplan en kunt de 

activiteiten en ideeën naar eigen inzicht invullen binnen de doelstellingen en financiële kaders 

van de vereniging 

• We zijn een team van 4 personen, maar werkzaam in het Havengebouw Amsterdam waardoor je 

veel collega’s en dynamiek ervaart. Daarnaast heb je dagelijks contact met onze ruim 115 leden 

en stakeholders 

• Standplaats van deze functie is Amsterdam, middels hybride werken bieden wij je veel vrijheid 

om thuis en op kantoor te kunnen werken 

• Kantoor met het mooiste uitzicht van Amsterdam. Goed bereikbaar met het OV. Een dienstauto 

is aanwezig voor het team.  

• Wij volgen de CAO van het Havenbedrijf Amsterdam 

 

Procedure 

 

• Heb je nog vragen over de vacature en de procedure, dan kun je contact opnemen met Sylvia 

Boer (directeur van AYOP): sylvia@ayop.com 

• Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief naar yolanda@ayop.com    

 

Bedrijfsprofiel 

De Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een zeer actieve netwerkorganisatie waarvan 

meer dan 115 bedrijven, zeehavens en overheden uit het Noordzeekanaalgebied lid zijn. Onze leden 

hebben gemeenschappelijk dat zij allen actief zijn in de offshore energie (olie- en gaswinning en 

offshore wind). Wij zetten ons als vereniging in om de business die voortkomt uit deze sectoren te 

laten landen bij onze leden. Hierin zijn we volop in ontwikkeling.  

 

Met name in de aanleg en exploitatie van windparken op zee liggen er enorme kansen. Zeker nu de 

Nederlandse overheid voor 2030 21 GW aan windenergie op zee wil installeren. De komende jaren 

zullen er maar liefst 6 enorme windparken in de Noordzee voor de kust van IJmuiden gebouwd gaan 

worden. Alle genoemde parken bevinden zich in de ‘catchment area’ van onze havens en bedrijven. 

Deze ontwikkelingen bieden enorme kansen voor onze leden. Wij hebben dan ook grote ambities. Ga 

jij ons als business development manager helpen deze ambities te realiseren?  
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