
   

 
 

 
 
 
 
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):  
 
ONDERNEMERSCOACH  
- Doet ondernemers groeien -  
 
 
De Voka ondernemerscoach  
De Voka ondernemerscoach geeft samen met de collega’s invulling aan de projecten van AIO 
(Agentschap Innoveren en Ondernemen): projecten ter ondersteuning van startende en groeiende 
ondernemingen waarbij ook facetten van o.a. overdracht en overname en familiebedrijven aan bod 
komen. Hij of zij staat met beide voeten in de praktijk en weet wat er leeft bij ondernemers. De 
ondernemerscoach zoekt oplossingen voor vragen, brengt mensen in contact en wijst wegen aan.  
Door de vinger aan de pols te houden, kent hij of zij als geen ander de noden van startende en 
groeiende ondernemingen. Dit alles op een coachende en stimulerende manier, waarbij de 
voldoening ligt in het doen groeien van andere ondernemers. We zijn op zoek naar een collega 
ondernemerscoach.  
 
Wie ben jij?  
 
Ben je gebeten door ondernemen en heb je ervaring in één of meerdere levensfasen van het 
ondernemerschap? Heb je een relevant diploma? Ben je bereid je kennis en expertise in te zetten 
voor de ondersteuning en groei van andere ondernemers? Ben je commercieel ingesteld en kan je 
goed mensen enthousiasmeren en overtuigen?  Vind je voldoening in het zoeken naar 
opportuniteiten en noden van ondernemers en deze te vertalen naar initiatieven om onze 
dienstverlening te verbeteren? Denk je in termen van mogelijkheden, groei en talenten? Werk je 
planmatig en gestructureerd? Beschik je over de nodige computervaardigheden (MS Office) en kan je 
je snel inwerken in specifieke programma’s (o.a. CRM)? Ben je vertrouwd met social media? Dan ben 
jij misschien de persoon die wij zoeken.  
 



   

Wat wij bieden  
Ondernemerscoach 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 directeur 
diensten. 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.   

 

mailto:roel.dockx@voka.be

