
   

 
 

 
 

 Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is het meest nabije en invloedrijke 
professionele netwerk voor Kempense en Mechelse ondernemers. Onze 2800 
ledenondernemingen vertegenwoordigen meer dan 75% van de toegevoegde waarde en 
private tewerkstelling in deze regio’s. Met ongeveer 45 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 Mechelen-
Kempen heeft een ambitieus businessplan uitgetekend met een expliciete focus op 
vernieuwing, leden en ledenbetrokkenheid. Om dit plan mee waar te maken, verwelkomen 
wij een (m/v):  
 
ONDERNEMERSAMBASSADEUR  
- Gedreven belangenbehartiger -  
 
Dit is Frank  
Dit is Frank, onze Ondernemersambassadeur. Als doorgewinterde ondernemer, besloot Frank 
15 jaar geleden om zijn kennis en expertise ten dienste te stellen van andere ondernemers. 
Bij Voka behartigt hij de belangen van onze leden, zowel individueel als collectief.  
Hij doet dit door de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale beleidsthema’s die van 
belang zijn voor ondernemers op de voet te volgen. Thema’s als innovatie, technologie, 
energie, internationaal ondernemen of financieel beleid kennen geen geheimen voor Frank. 
Waar nodig gaat hij gesprekken aan rond deze thema’s op gemeentelijk, provinciaal of 
Vlaams niveau. Zo is hij bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen en uitdragen van het Voka 
Mechelen-Kempen memorandum voor de lokale verkiezingen 2018. Verder speelt Frank een 
belangrijke rol in het formuleren en verdedigen van standpunten in lokale dossiers naar het 
kenniscentrum van Voka vzw en, in de andere richting, het vertalen van de globale Voka vzw 
standpunten naar de reële situatie van ondernemers in de regio Mechelen-Kempen. Nu gaat 
Frank met pensioen. En dus zoeken wij iemand om in de voetsporen van Frank te treden en 
de functie van Ondernemersambassadeur op een geheel eigen wijze in te vullen.  
 
Wie ben jij?  
Heb je een brede kennis en interesse in ondernemen met specifieke kennis in minstens één 
van de opgesomde domeinen? Heb je ervaring met ondernemen? Een sterke interesse in 
politiek? Ben je een geboren netwerker? Word je gedreven door resultaten? Ben je een loyale 
teamspeler en een bruggenbouwer? Ben je sterk in communicatie, zowel gesproken als 
geschreven, en kan je mensen overtuigen? Houd je van de uitdaging van een complexe 



   

werkomgeving en weet je uit een veelheid van informatie snel de essentie te distilleren? En is 
avondwerk voor jou geen probleem?  
Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.  
 
Wat wij bieden  
Ondernemersambassadeur is een boeiende en afwisselende functie met vele contacten 
waarin je creatief kan meewerken aan de verdere uitbouw van een gerenommeerde 
werkgeversorganisatie. Je kan samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. Je 
rapporteert rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder. We bieden een voltijds contract van 
onbepaalde duur en een competitief salaris met extralegale voordelen.  
 
Contacteer ons  
Bezorg je sollicitatiebrief en cv aan Roel Dockx, Adjunct Gedelegeerd Bestuurder Voka – Kamer van 
Koophandel Mechelen-Kempen. Dit kan via e-mail naar roel.dockx@voka.be. Je kan op onze discretie 
rekenen. Voor meer informatie kan je ons bellen op 015 45 10 20. 


