
   

 
 

 
 

 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):  
 
COMMUNICATIEMEDEWERKER 
- Hoofdredacteur Ondernemers -  
 
Dit is Jan  
Dit is Jan, onze hoofdredacteur Ondernemers. Als doorgewinterde journalist, besloot Jan iets 
meer dan 4 jaar geleden om zijn kennis en expertise ten dienste te stellen van andere 
ondernemers. Bij Voka is hij sindsdien een meer dan gewaardeerd lid van het 
communicatieteam. 
Hij doet dit door maandelijks een kant-en-klaar magazine ‘Ondernemers’ voor en van onze 
ondernemers samen te stellen. Hierbij is Jan het die de pen, de micro en het dirigeerstokje 
vasthoudt. Want een magazine maken, doe je natuurlijk niet alleen. Verder is Jan samen met 
zijn 2 collega’s van het communicatieteam mee verantwoordelijk voor het uittekenen van het 
communicatieplan en het bouwen van bruggen tussen de stakeholders en de content op de 
werkvloer. Als goede journalist hebben de pers en de digitale communicatietools uiteraard 
evenmin geheimen voor hem. 
Nu heeft Jan een nieuwe uitdaging gevonden. En dus zoeken wij iemand om in zijn 
voetsporen te treden en de functie van hoofdredacteur Ondernemers op een geheel eigen 
wijze in te vullen.  
 
Wie ben jij? 

Beschik jij over een vlotte pen en heb je enkele jaren ervaring in de journalistieke wereld? 
Heb je een sterke loyauteit naar de ondernemingswereld? Zijn sterke redactievaardigheden 
en behendig zijn in het raadplegen van bronnen en informatiegaring enkele van je troeven? 
Genoot je een hogere opleiding (bachelor / master)? Ben je vertrouwd met de klassieke 



   

communicatievormen en maak je gebruik van sociale media? Ben je een loyale teamplayer 
en een natuurlijke netwerker? Ondernemend zijn en een brede maatschappelijke kennis 
nastreven, zijn karaktertrekken van jou? Kan je autonoom en snel werken? Ben je 
stressbestendig en lever je steeds kwaliteit af? Kan je je eigen werkzaamheden organiseren, 
plannen en systematisch aanpakken en oplossingsgericht denken?  
Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.  
 

Wat wij bieden 

Jouw werkplek is Geel of Mechelen en je werkt in een flexibel uurrooster. Je kan rekenen op 

een stimulerende ondernemende werkomgeving tussen gemotiveerde collega’s en je krijgt 

coaching die je vooral in de opstartfase wegwijs maakt. Je krijgt, naast de nodige tools om de 

job uit te oefenen zoals laptop en smartphone/tablet, ook maaltijdcheques en een 

groepsverzekering. 

 
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. 


