Adviseur ‘Milieu en duurzaam ondernemen’ (M/V)
Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wil het meest nabije en invloedrijke professionele
netwerk zijn voor ondernemers en leden ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie
wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en
ondersteunen. Website: http://www.voka.be/vlaams-brabant/
Functieomschrijving:
Doel van de functie:


Je ondersteunt bedrijven in de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd op vlak van
milieu en duurzaamheid. In teamverband met een collega werk je aan diverse milieu- en
duurzaamheidsprojecten, de milieuvorming en de dienst ‘Milieu en duurzaam ondernemen’.

Taken/verantwoordelijkheden:
Je maakt deel uit van het team dat aan volgende items werkt:
 Coördinatie van (gesubsidieerde) projecten die tegemoet komen aan de noden van
bedrijven op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen. De doelgroep varieert van
KMO-bedrijfsleiders tot vloot- en milieuverantwoordelijken van grote ondernemingen.
Mogelijke doelstellingen van projecten zijn;
- miK (milieu-infopunt voor de KMO): begeleiden van ondernemingen richting
klimaatneutraliteit
- Duurzaamheidscharter: begeleiding en opvolging van ondernemingen die binnen
het project op een resultaatgerichte manier aan continue verbetering van de
prestaties werken met een focus op milieu, sociale en economische thema’s
 De dienst ‘Milieu en duurzaam ondernemen’ van de Kamer helpt bedrijven om hun
milieuverplichtingen na te komen. Je gaat na of het bedrijf beschikt over de nodige
vergunningen en voldoet aan de opgelegde vergunningsvoorwaarden in een milieu-audit.
Je stelt milieuvergunningsaanvragen (in de toekomst omgevingsvergunningsaanvragen)
op en volgt de dossiers op bij de verschillende overheden en advies verlenende organen.
Om de milieudienst te helpen groeien zoek je actief naar klanten.
 Bouwen aan een vormingsaanbod uit voor bedrijven. Dit zijn vormingen, seminaries, en
bedrijfsbezoeken rond diverse en actuele milieu- en duurzaamheidsaspecten.
De taken en verantwoordelijkheden binnen het team worden in overleg verdeeld afhankelijk van
interesse, ervaring en groeipad. In eerste instantie focus je vooral op de milieu-en
duurzaamheidsprojecten.






Je stelt een jaarlijks budget op en je neemt verantwoordelijkheid om dit te realiseren.
Je houdt je eigen administratie bij. Je doet o.a. je eigen inhoudelijke en financiële
rapportering en je registreert daartoe je activiteiten en contacten in het centrale CRM
systeem.
Je bouwt mee aan de algemene Kamerwerking.
Je maakt deel uit van verschillende teams.

Functievereisten:














Je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. Een bijkomende opleiding
milieucoördinator A of B is een extra troef.
Je hebt ervaring in of affiniteit met projectmanagement.
Je hebt sterke organisatie- en planning skills en kan zelfstandig werken.
Economische achtergrond en/of ervaring met zorgsystemen zijn een pluspunt.
Je bent bereid je voor het werk te verplaatsen in de hele provincie.
Een grondige, actuele kennis van de regelgeving inzake milieu en de omgevingsvergunning is
een extra troef.
Je hebt min. 3 jaar werkervaring.
Je hebt een hart voor ondernemen.
Je bent commercieel ingesteld.
Je bent een geboren organisator.
Je kan verantwoordelijkheid nemen voor het takenpakket als geheel en je kan prioriteiten
stellen in je tijdsbesteding.
Je hebt een vlotte pen.
Je bent bedreven in presentatie- en vergadertechnieken.

Wij werven aan op basis van deze functievereisten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.
Aanbod:
Je komt terecht in een stimulerende werkomgeving met een 40-tal ondernemende collega’s in
Vlaams-Brabant. De job biedt zowel uitdaging als afwisseling en een grote mate van autonomie.
Dankzij een sterk en collegiaal team sta je er nooit alleen voor. Je hebt de mogelijkheid om je binnen
de Kamer te ontwikkelen, afhankelijk van je talenten en interesses.
Voltijds contract van onbepaalde duur. Competitief loon, aangevuld met een pakket extralegale
voordelen zoals onkostenvergoeding (forfait), maaltijdcheques, een hospitalisatie- en een
groepsverzekering.
Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
Solliciteren:
Heb je vragen over de jobinhoud of selectieprocedure ?
Ben jij de geknipte kandidaat ? Stuur je CV en motivatiebrief per email door naar
sollicitatiesvb@voka.be

