
  
 

 

 
 
 
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 60 medewerkers en 
gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij 
ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. 
 
Momenteel heeft Voka - Kamer van Koophandel Limburg een bijzonder interessante opportuniteit binnen de cluster 

talent als Stafmedewerker Talent 

 
 
Functieomschrijving: 
 
In samenwerking met je collega’s van het competentiecenter talent ben je verantwoordelijk voor: 

 

• Het uitwerken en realiseren van begeleidingsprojecten, zoals PLATO en lerende netwerken. 

• Het uitwerken en realiseren van opleidingsinitiatieven voor ondernemingen. 

• De financiële opvolging en rapportering van alle toegewezen begeleidingsprojecten en opleidingsinitiatieven. 

• De praktische voorbereiding en opvolging van meetings en activiteiten. 

• Up-to-date houden van de informatie op onze website. 

• Uitbouwen van een relatienetwerk ten behoeve van de Kamer. 

• Rapporteren van acties in Bedrijvig Limburg. 

• Het vertegenwoordigen van Voka – Kamer van Koophandel Limburg in vergaderingen, werkgroepen en 
netwerken. 

 
Profiel: 
 

• Master opleiding of gelijkwaardig door ervaring. 

• Minimum 5 jaren relevante werkervaring. 

• Klant- en resultaatgericht. 

• In staat om prioriteiten te stellen.   

• Een echte communicator in woord en geschrift. 

• Flexibel in functie van de werkdruk en geen moeite met avondwerk. 

• Overtuigd netwerker. 
 
Aanbod: 
 

• Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten. 

• Een functie in een groeiende organisatie. 

• Een team van enthousiaste medewerkers. 

• Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid. 

• Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden. 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 

 
Interesse: 
 
Kijk voor meer info op www.voka.be/vacatures. Stuur je CV en motivatie uiterlijk 12 september 2018 naar: Voka – 
Kamer van Koophandel Limburg, ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’, Gouverneur Roppesingel 51, BE-3500 Hasselt, 
t.a.v. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder of via mail naar  ellen.requile@voka.be. 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:ellen.requile@voka.be

