Vacature – Senior Manager Ondernemingsrelaties
Brussel (m/v)
VOKA wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de
representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen, een optimaal kader creëren
voor succesvol ondernemen. Op die manier wil Voka fundamenteel bijdragen tot welvaart en
welzijn van zijn regio. Voka zorgt voor belangenbehartiging, dienstverlening en netwerking
voor meer dan 18.000 leden, en vertegenwoordigt de Vlaamse ondernemingen van het lokale
tot het internationale beleidsniveau.
Voka vzw is op zoek naar een Senior manager ondernemingsrelaties. Deze staat in voor een
proactief beheer van de aan hem toegewezen ledenportefeuille en voor een actieve
ledenwerving binnen het topsegment van Voka. Dit in nauwe samenwerking met de Directeur
Accountmanagement.

Functieomschrijving
1. Je ontwikkelt een commerciële strategie in nauw overleg met de Directeur
Accountmanagement voor het aantrekken en behouden van leden. Je werkt hiervoor
nauw samen met de Voka – Kamers van Koophandel.
2. Je onderhoudt contacten met bedrijven en bouwt een duurzame vertrouwensrelatie uit
met de Voka topaccounts, ondermeer via het aanbieden van inhoudelijke meerwaarde.
Je detecteert noden en behoeften o.v.v. belangenbehartiging, dienstverlening en
netwerking, in het bijzonder van de Voka – topaccounts. Je mobiliseert
ondernemingen voor deelname aan de inhoudelijke workshops en
netwerkingsactiviteiten
3. Je vertegenwoordigt Voka vzw extern (representaties, PR) en onderhoudt daartoe de
nodige professionele contacten.
4. Je volgt de actualiteit en neemt initiatief tot een generieke kennisopbouw met
betrekking tot de thema’s die ondernemingen aanbelangen.

Specifieke competenties
1. Relatiebeheer:
-

-

-

-

Ontwikkelt een verregaande kennis van de klant en zijn business. Begrijpt de
drijfveren, problemen en context en gebruikt die informatie om toegevoegde
waarde te leveren. Evalueert op een permanente en diepgaande wijze de
samenwerking.
Bezit het vermogen om relaties met mensen, die kunnen bijdragen aan het bereiken
van de doelstellingen van alle niveaus binnen en buiten de eigen organisatie, op te
bouwen en te onderhouden en een competitief voordeel te realiseren.
Onderkent, bouwt op en onderhoudt gerichte netwerken die op korte en lange
termijn van strategisch belang kunnen zijn. Deze netwerken omvatten interne en
externe stakeholders en worden benut om de lange termijnobjectieven te bereiken
met de bedrijfsdoelstellingen.
Beheert prospecties systematisch en gestructureerd via processen van
stakeholdersmanagement.
Anticipeert op en maakt gebruik van te voorziene reacties van anderen en schat de
impact van eigen woorden en daden en gedrag in. Beïnvloedt op een doordachte
wijze de mening van anderen a.h.v. overtuigingskracht zodat weerstanden worden
omgebogen.

2. Strategisch denken en handelen
-

De senior accountmanager coördineert samen met de Directeur

-

accountmanagement de commerciële programma’s en de commerciële acties ter
ondersteuning van de Voka-missie en Voka-strategie met het oog op het
aantrekken en behouden van Voka-leden en het creëren van een excellente
reputatie, een kwaliteitsvol en waarden gedreven imago van Voka bij de ledenondernemingen.
Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Heeft de bekwaamheid om een
lange termijn visie op te bouwen vanuit de sterktes en zwaktes van een organisatie
en haar huidige en toekomstige positie.
Anticipeert op de nodige aan te spreken middelen en bronnen en bepaalt de te
realiseren objectieven. Identificeert potentiële hindernissen en afwijkingen en zet
acties op om hierop te anticiperen.

-

3. Change management
-

-

Komt vanuit een veelheid van gegevens, die op het eerste zicht niet gelinkt zijn, tot
nieuwe verbanden en inzichten. Kan in complexe materies nieuwe, overzichtelijke
en hanteerbare concepten en modellen genereren.
De senior accountmanager optimaliseert samen met de directeur
Accountmanagement het proces voor berekening en facturatie van de lidgelden.
Initieert en implementeert op een enthousiaste wijze veranderingen met het oog op
het realiseren van doelstellingen op middellange en lange termijn. Overwint
weerstanden ook in moeilijke, behoudsgezinde, conservatieve omgevingen.

4. Teamleiderschap
-

Geeft samen met de Directeur Accountmanagement richting en sturing aan een
junior accountmanager en een administratieve medewerker, brengt
samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft ze en bewaakt de effectiviteit van
het team en komt op voor de behoeften van het team. Plaatst zichzelf in een
sturende rol, lost interne conflicten op en beschermt de groep en de reputatie zowel
binnen als buiten de organisatie.

-

Zorgt er voor dat de groepsleden zich identificeren met de missie, strategie en
doelstellingen van de organisatie

5. Initiatief
-

Anticipeert op mogelijke problemen of gebeurtenissen op lange termijn. Komt op
eigen beweging met uitgewerkte en doordachte idee￫n of oplossingen. Zoekt
bijkomende taken en integreert ze in het eigen werk.

6. Zelfmanagement
-

Beheert efficiënt complexere situaties, anticipeert daarbij op externe factoren en
weet ook onverwachte problemen en crisissituaties te ondervangen en in het geheel
in te passen. Heeft zijn taken onder controle op lange termijn.

7. Oplossen van problemen
-

Vormt op basis van een adequate analyse snel een coherent beeld van het
probleem. Komt tot realistische en haalbare oplossingen, rekening houdend met
mogelijke consequenties.

8. Projectbeheer
-

Volgt en controleert permanent het proces, de voortgang en de resultaten in
functie van de doelstellingen. Anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in het
project. Zoekt naar en implementeert nieuwe projectmanagementtechnieken en instrumenten aangepast aan de situatie.

9. Innovatie
-

Bezit het vermogen om met relevante nieuwe oplossingen en inzichten te komen.
Bedenkt nieuwe en betere werkwijzen ter vervanging van bestaande.
Genereert creatieve en realistische alternatieven over de grenzen van het eigen
vakgebied of de afdeling heen.

-

10. Kwaliteitsgerichtheid
-

Kijkt verder dan de bestaande kwaliteitsnormen. Ontwikkelt en/of implementeert
verbetervoorstellen. Pakt kwaliteitsproblemen op een structurele manier aan. Volgt
de actuele trends en methodes op vlak van kwaliteit.

Profiel:


Je hebt met succes een opleiding op masterniveau volbracht en je kan de nodige
relevante ervaring voorleggen;

Aanbod:
Je maakt deel uit van een van de belangrijkste belangenverenigingen in Vlaanderen. Binnen
deze boeiende en gevarieerde functie krijg je de ruimte om creatief te werk te gaan en eigen
accenten te leggen. In lijn met je ervaring, competenties en toegevoegde waarde biedt Voka
een aantrekkelijk verloningspakket.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar wim.demulder@accordgroup.be

