Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een straffe collega:

Manager Opleidingen

De
Voka
vibes.
Het gevoel zelf mee te doen.
Voka - Kamer van Koophandel OostVlaanderen is een onafhankelijke, sterk groeiende
werkgeversorganisatie die deel uitmaakt van het Vlaams netwerk
van ondernemingen met 18.000 leden.
Wij komen op voor sterk ondernemerschap, bouwen unieke
professionele netwerken voor ondernemers uit en ontwikkelen
vernieuwende bedrijfsgerichte diensten.
Voka beschikt over een gereputeerd kenniscentrum en verdedigt
de belangen van ondernemingen voor meer welvaart in de regio.

“Leren van en met elkaar”

Jij

• bent service-minded met een hart
voor ondernemers
• je bent een leider en een ploegspeler
• kickt op deadlines en ook ’s avonds
ben je graag in de weer
• zit de politieke en economische
actualiteit voortdurend op de hielen
• bent communicatief en spreekt vlot
Nederlands en Engels. En behoorlijk
Frans, bien sûr.
• bent gedreven en je geeft niet snel op
• hebt humor en smaak

Wij bieden je

• een inspirerende Voka Box in hartje
Gent en Voka-hubs in Dendermonde,
Oudenaarde en Aalst
• 45 wijze collega’s
• volop ruimte om op een collegiale
manier leiding te geven
• elke dag super verrijkende contacten met
ondernemers in heel Oost-Vlaanderen
• uitdagende en variërende projecten
op jouw flexdesk
• een organisatie met veel visibiliteit en
maatschappelijke impact

To do’s
• jouw team motiveren en inspireren om actuele bedrijfsthema’s in vernieuwende
opleidingsmethodieken uit te werken
• de resultaten van jouw team actief opvolgen en sturen
• trainingsmethodieken en klantenbenadering scherp stellen
• dynamische groepen op strategisch niveau samenstellen en deze zelf actief en
enthousiast begeleiden
• bedrijven begeleiden bij cruciale stappen als overname en opvolging

Voel jij ook de Voka vibes en heb je zin om zelf mee te doen?
Dan nodigen wij je graag uit op onze Voka Touché drink van donderdag 26 januari 2017 van 18 tot 20 uur.
Zo kan je al eens informeel kennis maken met onze organisatie en een aantal collega’s uit onze betrokken teams.
Stuur een mailtje met een korte voorstelling van jezelf ter bevestiging van je aanwezigheid naar kvkov.jobs@voka.be.
Kan je op 26 januari niet langskomen? Bezorg ons dan je CV met motivatiebrief, we nemen zelf contact met jou op.
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