Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor
Limburgse ondernemers en ledenondernemingen. Meer dan 3.000 ledenondernemingen vertegenwoordigen
meer dan 75 % van de Limburgse toegevoegde waarde en private tewerkstelling. De organisatie telt 44
medewerkers en gesteund door de hele Voka - organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve
speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.
Voka – Kamer van Koophandel Limburg zoekt een Stafmedewerker ondernemersrelaties voor onmiddellijke
indiensttreding.

Functieomschrijving
In samenwerking met uw collega’s van het competentiecenter Ondernemersrelaties bent u verantwoordelijk voor:










de verdere kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van de ondernemersnetwerken;
het uitwerken - zowel inhoudelijk als budgettair – van een jaarlijks commercieel plan voor de
ondernemersnetwerken en de opvolging hiervan;
je bent klankbord voor de secretarissen inzake topics, sprekers, problemen, …;
je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de netwerken;
je detecteert nieuwe noden bij onze leden en vertaalt deze naar nieuwe ondernemersnetwerken binnen onze
organisatie;
je ondersteunt – zowel inhoudelijk als commercieel – uw collega ’s bij de opstart van nieuwe netwerken;
je bent secretaris van Jong Voka;
het uitbouwen van een relatienetwerk ten behoeve van Voka – Kamer van Koophandel Limburg;
Voka – Kamer van Koophandel Limburg vertegenwoordigen in vergaderingen en werkgroepen.

Profiel

Je hebt een masteropleiding en je hebt minimum twee jaar relevante werkervaring.

Je bent klant- en resultaatgericht.

Je communiceert vlot en werkt graag in team.

Je kan prioriteiten stellen binnen een veelheid aan taken.

Je bent een overtuigd netwerker.

Je bent flexibel in functie van de werkdruk en bereid tot avondwerk.
Aanbod

Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten.

Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden.

Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.

Een team van enthousiaste medewerkers.

Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Interesse
Wil je mee deel uitmaken van ons groeitraject, bezorg dan vóór 2 februari 2017 je cv en motivatiebrief aan
elke.feytons@ucare.be.

