
zoekt 

6 projectcoördinatoren 

Passionate Planet Person 
Innovation Mastermind 

StartUp Booster 
People person with a big heart for hr (2) 

Economic ambassador 

Achtergrond 
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vertegenwoordigt ruim 3.000 ondernemingen in 
de Antwerps-Wase regio. Door middel van belangenverdediging, netwerking en sterk uitgebouwde 
dienstverlening biedt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het bedrijfsleven extra 
slagkracht en ongeëvenaarde ondersteuning.  

1. Passionate Planet Person (aka: projectcoördinator Milieu)

Functieomschrijving 

• Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de verkoop, coördinatie en uitvoering
van het Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen. https://www.voka.be/vcdo

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële bedrijven voor het project. je voert gesprekken
met deze kandidaten ter voorbereiding van een mogelijke deelname.

• Je begeleidt de bedrijven in het identificeren van opportuniteiten om milieuvriendelijker te
ondernemen

• Daarnaast zet je activiteiten, workshops en lerende netwerken op waar geïnteresseerde
bedrijfsleiders kunnen leren over MVO.

Profiel 
• Je beschikt over een diploma universitair of hoger onderwijs
• Je beschikt over een goede kennis van de milieuwetgeving
• Je heeft een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
• Je bent commercieel aangelegd en kan zelfstandig prospectielijsten opstellen, prospecteren 

en verkopen afsluiten.
• Je kan infosessies, workshops en events organiseren en kan onderhandelen over prijzen, een 

back-planning opmaken en afspraken maken en opvolgen.
• Je kan passie en interesse overbrengen op individuen en groepen.
• Je maakt graag nieuwe connecties en onderhoudt relaties
• Je luistert naar klanten en kan noden van klanten beantwoorden door oplossingen te 

ontwikkelen die passen binnen de strategie van de organisatie.
• Je kan zelfstandig werken aan eigen projecten, maar kan ook samenwerken met collega’s om 

grotere projecten succesvol op te zetten.
• Je deelt informatie, kennis en netwerk voor het goed van de organisatie.

https://www.voka.be/vcdo


2. Innovation Mastermind (aka: innovatieadviseur)

Functieomschrijving 

• je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van workshops en lerende
netwerken om ondernemingen te helpen innovatiever te worden.

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële starters voor deze projecten. Je voert
gesprekken met deze kandidaten ter voorbereiding van een mogelijke deelname.

• Je organiseert de sessies en creëert een cultuur van leren van elkaar binnen deze netwerken.

Profiel 
• Je beschikt over een diploma universitair of hoger onderwijs
• Je heeft interesse in innovatie en heeft een brede interesse in verschillende nieuwe 

technologieën (AI, Data, Blockchain, digitalisering, health, …)
• Je heeft een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
• Je bent commercieel aangelegd en kan zelfstandig prospectielijsten opstellen, prospecteren 

en verkopen afsluiten.
• Je luistert naar klanten en kan noden van klanten beantwoorden door oplossingen te 

ontwikkelen die passen binnen de strategie van de organisatie.
• Je kan infosessies, workshops en events organiseren en kan onderhandelen over prijzen, een 

back-planning opmaken en afspraken maken en opvolgen.
• Je kan passie en interesse overbrengen op individuen en groepen.
• Je maakt graag nieuwe connecties en onderhoudt relaties
• Je kan zelfstandig werken aan eigen projecten, maar kan ook samenwerken met collega’s om 

grotere projecten succesvol op te zetten.
• Je deelt informatie, kennis en netwerk voor het goed van de organisatie.

3. Startup Booster (aka: startersadviseur)

Functieomschrijving 

• Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van pre-
starters bij het identificeren en uitwerken van interessante business opportuniteiten via het
Bryo-StandUp traject.  https://www.voka.be/bryo/trajecten

• Daarnaast trek je Bryo-ScaleUp, het traject voor starters die reeds hun eerste 100K omzet
hebben gehaald.

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële starters voor beide projecten. Je voert
gesprekken met deze kandidaten ter voorbereiding van een mogelijke deelname.

• Je begeleidt de starters doorheen hun groeitraject en schakelt op het juiste moment de juiste
expert in.

Profiel 
• Je beschikt over een diploma universitair of hoger onderwijs
• Je bent ondernemend aangelegd en heeft een zeer breed interesseveld.
• Je heeft een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
• Je bent commercieel aangelegd en kan zelfstandig prospectielijsten opstellen, prospecteren 

en verkopen afsluiten.
• Je bent gebeten door het ondernemerschap en wil jezelf profileren als expert
• Je kan infosessies, workshops en events organiseren en kan onderhandelen over prijzen, een 

back-planning opmaken en afspraken maken en opvolgen.
• Je kan passie en interesse overbrengen op individuen en groepen.
• Je maakt graag nieuwe connecties en onderhoudt relaties
• Je luistert naar klanten en kan noden van klanten beantwoorden door oplossingen te 

ontwikkelen die passen binnen de strategie van de organisatie.
• Je kan zelfstandig werken aan eigen projecten, maar kan ook samenwerken met collega’s om 

grotere projecten succesvol op te zetten.
• Je deelt informatie, kennis en netwerk voor het goed van de organisatie.

https://www.voka.be/bryo/trajecten


4. 2 People Persons with a Big heart for hr (aka: Plato-coördinator)

Functieomschrijving

• Je bent samen met een team van collega’s verantwoordelijk voor het opzetten, verkopen en
begeleiden van plato, ons bekendste merk van lerende netwerken (www.plato.be )

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële starters voor deze projecten. Je voert
gesprekken met deze kandidaten ter voorbereiding van een mogelijke deelname.

• Je organiseert de sessies en creëert een open cultuur binnen uw groepen die peer-learning
ondersteunt

• Vanuit jouw interesse voor hr, luister je naar de noden van onze ondernemingen op vlak van
talent en ontwikkelt programma’s om de bedrijven te helpen met deze uitdagingen.

Profiel 
• Je beschikt over een diploma universitair of hoger onderwijs
• Je heeft een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
• Je bent commercieel aangelegd en kan zelfstandig prospectielijsten opstellen, prospecteren 

en verkopen afsluiten.
• Je kan infosessies, workshops en events organiseren en kan onderhandelen over prijzen, een 

back-planning opmaken en afspraken maken en opvolgen.
• Je kan passie en interesse overbrengen op individuen en groepen.
• Je maakt graag nieuwe connecties en onderhoudt relaties
• Je luistert naar klanten en kan noden van klanten beantwoorden door oplossingen te 

ontwikkelen die passen binnen de strategie van de organisatie.
• Je kan zelfstandig werken aan eigen projecten, maar kan ook samenwerken met collega’s om 

grotere projecten succesvol op te zetten.
• Je deelt informatie, kennis en netwerk voor het goed van de organisatie.

5. Economic ambassador (aka: STEM-coördinator met brugfunctie tussen bedrijven en
onderwijs)

Functieomschrijving 

Het departement Industrie is een klein departement dat hard werkt voor een sector die zeer aanwezig 
is in de regio Antwerpen-Waasland. Het behartigt de belangen van onze fabrieken voor een breed scala 
aan onderwerpen.  
Voor de werking arbeidsmarkt zoeken we een bruggenbouwer. Iemand die niet alleen het imago van 
STEM-richtingen wil helpen aanwakkeren, maar ook scholen wil helpen met de (verdere) uitbouw van 
een ‘state of the art’-richting. Iemand die de industrie in onze regio wil helpen om de 10.000 vacatures 
die de komende jaren vrijkomen, in te vullen. 
Je bouwt een eigen methodiek uit om industrie en onderwijs dichter bij elkaar te brengen en ontwikkelt 
een knap kanaal om jongeren te informeren.  

Profiel 
• Je genoot een relevante bachelor- of masteropleiding
• Je hebt 3 à 4 jaar ervaring in het bedrijfsleven of in het onderwijs
• Je hebt een brede interesse voor industrie
• Je kan zowel autonoom als in team fungeren
• Je hebt een oog voor opportuniteiten
• Je neemt initiatief
• Je kan vlot communiceren
• Je kan een vertegenwoordigende rol opnemen
• Je bent analytisch en empathisch
• Je bent een goede netwerker, een people person
• Als je kennis hebt van het onderwijssysteem, is dat een plus
• Je bent een goede projectmanager
• Je kan jongeren enthousiasmeren

http://www.plato.be/

