Voka - Kamer van Koophandel Kempen, gevestigd in
Geel, is een politiek neutrale werkgeversorganisatie.
Zij maakt deel uit van Voka, Vlaams netwerk
van ondernemingen, de grootste Vlaamse
werkgeversorganisatie met 18.000 leden. Het team
van Voka - KvK Kempen - een 20-tal medewerkers
sterk - verdedigt de belangen van 1.400 bedrijven
in de Kempen, organiseert opleidingen, ontwikkelt
netwerken en draagt via concrete projecten en dienstverlening bij aan de sociaal-economische
ontplooiing van haar regio. Voka - KvK Kempen heeft een ambitieus plan uitgetekend met
expliciete focus op vernieuwing, leden en ledenbetrokkenheid. Om dit plan mee waar te
maken, verwelkomen wij een (m/v):

Manager ledenrelaties
Functie: Het is jouw verantwoordelijkheid om deze strategische doelstelling te vertalen
naar een concrete operationele invulling. Je staat dus in voor de uitwerking, implementatie
en opvolging van het accountmanagementplan en de resultaten. Je focust op contact met
de leden, luistert naar hun behoeften en slaat de brug met de diensten van Voka - Kvk
Kempen. Je stuurt een klein commercieel team aan en begeleidt de medewerkers om de
doelstellingen te behalen. Vanuit je ervaring met de uitbouw van ledenrelaties lever je
strategische inbreng aan het directiecomité. Je vertegenwoordigt Voka - KvK Kempen in
de werkgroepen accountmanagement van de Voka Alliantie 2.0 en de Provinciale Alliantie.
Je rapporteert rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder.

Aanbod: Je kan meebouwen aan de groei van een boeiende ondernemersorganisatie
en de vernieuwing van de werking van de Kamer. Daarbij word je geruggensteund door
een ervaren, dynamisch en collegiaal team. We bieden een vast salaris aangevuld met
extralegale voordelen.
Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief en cv aan Guy Goelen van Personeelsadviesbureau
Goelen via een e-mail naar solliciteren@goelen.be. Je kan op onze discretie rekenen.
Voor meer informatie kan je ons telefonisch bereiken via 014 61 57 87.

Personeelsadviesbureau Goelen

www.voka.be/kempen

Erkend wervings- en selectiebureau: VG.40/B

Profiel: Je hebt ruime ervaring in het bedrijfsleven in strategische, commerciële en
klantgerichte functies. Een sterk inlevingsvermogen voor wat bedrijven en ondernemers
echt bezighoudt, typeert je. Evenals de drive en resultaatgerichtheid om doelen te stellen
en die te realiseren. Je maakt resultaten tastbaar en meetbaar. Als geboren netwerker en
bevlogen spreker kan je mensen warm maken en overtuigen. Ons team rekent op een
loyale teamspeler met een flexibele ingesteldheid.

