Stichting DroneHub GAE is het innovatie- en ontwikkelcentrum voor drones gevestigd in
Noord-Nederland. Grenzend aan Groningen Airport Eelde (GAE), werkt de stichting onder
andere aan de integratie van drones in het reguliere vliegverkeer. Daarnaast houdt het
centrum zich bezig met de technische vooruitgang van drones en de impact van deze
disruptieve innovatie in onze maatschappij. De maatschappelijke regionale uitdagingen zijn
wat de stichting drijft en het netwerk verbindt.
Samen economie aanjagen
In de DroneHub GAE werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen om
maatschappelijke uitdagingen op te lossen en drone-business verder te ontwikkelen. Dit
komt tot stand door de veelbelovende sector samen te brengen, innovatieve ideeën te
onderzoeken en ondersteuning te bieden bij het opzetten en uitvoeren van projecten.
Daarbij wordt de nieuwe economie rondom drones actief aangejaagd en gekeken naar
andere initiatieven in de regio waar crossovers te maken zijn. Het doel daarbij is om
belemmeringen weg te nemen, maar ook werkgelegenheid in de regio te creëren.
Groningen Airport Eelde
Omdat hier gesproken wordt over (autonome-) luchtvaartuigen is het van belang dat deze
ontwikkelingen grondig worden getest voordat de gelegenheid in praktijk wordt gebracht.
Thuisbasis Groningen Airport Eelde is de eerste testlocatie van Europa waar integratie van
drones in het reguliere vliegverkeer mogelijk wordt gemaakt. Noord-Nederland wordt
gezien als onze proeftuin.
Steun
Voor het bereiken van haar doelen wordt Stichting DroneHub GAE ondersteund door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Samenwerkingsverband
Noord Nederland (SNN). Daarnaast dragen Provincies Friesland, Drenthe en Groningen en
Gemeenten Assen en Tynaarlo eveneens bij aan de ambitie om de positie van Nederland op
het gebied van drone-innovatie te versterken.

Functie:
Standplaats:
Uren per week:
Maandsalaris:
Niveau:
Contractduur:
Dienstverband:

Programmamanager (m/v)
Groningen Airport Eelde
0.6 / 0.8 FTE
€4000 - €5000 (bruto op basis van 1 FTE)
HBO/WO
6 maanden, bij gebleken geschiktheid verlenging naar
jaarcontract
Tijdelijk, met zicht op vaste aanstelling

Voor de komende jaren heeft Stichting Dronehub GAE ambitieuze doelen. Om deze te
realiseren zijn wij op zoek naar een gedreven Programmamanager met ervaring. Als
Programmamanager bij DroneHub GAE ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een
meerjarig programma dat past bij de doelstellingen en visie van de stichting.
Daarnaast ben je een netwerker, breng je het netwerk bij elkaar en overzie je meerdere
projecten met een innovatieve inslag. Je bewaakt het totaaloverzicht en zet je mijlpalen uit.
Je werkt oplossingsgericht voor de uitdagingen waar je voor staat. Je duikt echter niet zelf
in de (technische) details, dat laat je over aan de specialisten. Jouw thuisbasis is ons kantoor
op Groningen Airport Eelde.
Als Programmamanager weet je de verschillende belangen goed te vertegenwoordigen en
je plannen duidelijk te maken. Om jouw ideeën over de bühne te krijgen, beschik je over
uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen in het Nederlands
en Engels.
Daarnaast ben je in het bezit van goede organisatorische eigenschappen en ben je in staat
de belangen en verwachtingen van verschillende stakeholders te managen. Als
Programmamanager heb je meerdere projecten onder je hoede, dus je moet goed
prioriteiten kunnen stellen en tevens in staat zijn het programma te bewaken. Hierin werk
je samen met de Business Developers.

- Programma uitschrijven en inrichten in samenwerking met de Business Developers;
- Programma afstemmen met het dagelijks bestuur van de stichting;
- Projecten toetsen op haalbaarheid;
- Projecten overzien van begin- tot eindfase;
- Bewaken van projectbudget, mijlpalen, eindresultaat;
- Verantwoordelijk voor de (financieel-) administratieve afhandeling;
- Accountmanagement en netwerkactiviteiten richting de verschillende stakeholders;
- (Tussentijdse- en) Eindrapportages opstellen en afstemmen met het bestuur.
- Dagelijkse leiding voeren en eerste aanspreekpunt zijn namens het bestuur.

Om het programma optimaal te kunnen managen, heb je een sterke en aantoonbare
affiniteit met (digitale) techniek en/of de (on-)bemande luchtvaart en beschik je over een
relevant netwerk in Noord-Nederland.
Daarnaast beschik je over:
- Minimaal een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in een technische en/of
bedrijfskundige discipline, bijvoorbeeld technische bedrijfskunde;
- Enige jaren aantoonbare ervaring met het managen van programma’s en/of projecten;
- Goede managementvaardigheden en je bent een stevige gesprekpartner;
- Een sterk probleemoplossende houding en analytisch vermogen en de capaciteit om
zaken te kunnen structureren;
- Ondernemende en resultaatgerichte eigenschappen;
- Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), zowel in het
Nederlands als in het Engels;
- Een teamspelers mentaliteit en schuw je disruptieve innovatie niet.
- Een netwerk in Noord-Nederland.
- Kennis op het gebied van subsidies, financiering en/of business development

We zien jouw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 4 augustus 2019 tegemoet op het
volgende mailadres: egbert@dronehub-gae.eu

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Egbert Swierts op 06-21200528 of
egbert@dronehub-gae.eu.

