Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor
Limburgse ondernemers en ledenondernemingen. De 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 belangenbehartiging voor onmiddellijke
indiensttreding.
Functieomschrijving
In samenwerking met uw collega’s
verantwoordelijk voor:










van het competentiecenter Belangenbehartiging bent u onder meer

het permanent opvolgen van gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale beleidsthema’s die
ondernemers aanbelangen. Uw inhoudelijke focus ligt op milieu en energie, administratieve
vereenvoudiging, lokale fiscaliteit, arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening;
het verstrekken van advies aan leden-ondernemingen inzake problemen waarmee zij geconfronteerd
worden;
het uitwerken en verdedigen van standpunten die betrekking hebben op ondernemerschap en
bedrijfsvoering;
de coördinatie van de werking van Limburgse ondernemersclubs, Voka - Ambassadeurs en de lokale
overheden;
het analyseren, uitwerken en opvolgen van nieuwe projecten binnen het toegewezen
competentiedomein;
het opvolgen en voorlichten van lokale mandatarissen in diverse overlegorganen;
het uitbouwen van een relatienetwerk ten behoeve van Voka – Kamer van Koophandel Limburg;
actieve input naar standpuntbepaling Voka - Kamer van Koophandel Limburg en persreflex;
Voka – Kamer van Koophandel Limburg vertegenwoordigen in vergaderingen en werkgroepen.

Profiel

Je hebt een masteropleiding, bij voorkeur in een economische richting en je hebt minimum twee jaar
relevante werkervaring.

Je volgt het overheidsbeleid op de voet.

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.

