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 voor het competentiecenter talent een stafmedewerker
starterswerking voor onmiddellijke indienstneming.

Functieomschrijving
Bryo staat voor Bright & Young. Het project wil een doelgroep van jongeren tot 36 jaar met hoog potentieel
stimuleren tot en begeleiden bij het opstarten van een eigen onderneming.







Je bent medeverantwoordelijk voor de opstart, werving en uitbouw van het Bryo-project en andere initiatieven
voor starters van Voka - KvK Limburg.
Je prospecteert, informeert en coacht jonge high potentials.
Je onderneemt alle noodzakelijke initiatieven om het project verder uit te bouwen en te continueren in
Limburg.
Je bouwt een stevig professioneel netwerk uit.
Je organiseert de wervingscampagnes
Je gebruikt social media om jonge starters te bereiken

Profiel







Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een eerste relevante ervaring in het bedrijfsleven
Je bent een toekomstgerichte doener met een hart voor ondernemen
Je bent commercieel en legt vlot contacten in de bedrijfswereld
Je beheert zelfstandig projecten en bent een teamspeler
Je bent bereid flexibel te werken in functie van het project

Aanbod






Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten
Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden
Groeien in een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid
Een team van enthousiaste medewerkers
Een voltijds contract van onbepaalde duur

Interesse
Stuur uw CV en motivatie naar: Voka – Kamer van Koophandel Limburg, ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’,
Gouverneur Roppesingel 51, BE-3500 Hasselt, t.a.v. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder, tel +32 11 56 02 00
– fax +32 11 56 02 09 - e-mail: ellen.requile@voka.be; www.voka.be/limburg.

