En als je nu eens voor duizenden bedrijven zou werken?
COORDINATOR PLATO
Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is een Vlaamse onafhankelijke werkgeversorganisatie
met meer dan 2.800 leden. We zijn op zoek naar nieuwe mensen om ons team te versterken. Wil je
meewerken aan een sterker ondernemerschap, bijzondere communities voor ondernemers en
vernieuwende diensten? Dan is het nu het moment.
VOKA KAMER VAN KOOPHANDEL MECHELEN-KEMPEN ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S
Ben jij een teamplayer met een hart voor ondernemen en wil je ondernemers ondersteunen? Ben je
communicatief en commercieel aangelegd en kan je mensen overtuigen op basis van je eigen inhoudelijke
expertise? Is flexibiliteit één van je stokpaardjes? Dan is één van onze vacatures misschien iets voor jou.
FUNCTIE: Plato is een begeleidings- en ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het
peterschapsprincipe.
•
•
•
•

Je hebt een professioneel netwerk in de regio & bezit over een uitstekend inzicht in de noden van
KMO-bedrijfsleiders
Je prospecteert, informeert, sensibiliseert en werft kandidaten.
Je stelt groepen samen met oog voor een goede groepsdynamiek & je volgt de inhoudelijke focus
van de groepen nauw op door regelmatig overleg en deelname aan avondbijeenkomsten.
Je organiseert tal van activiteiten waarop bedrijfsleiders kunnen netwerken en ervaringen
uitwisselen. Je staat daarbij in voor de organisatie van A tot Z.

WAT WIJ BIEDEN:
• Een voltijdse job
• met veel interessante en wisselende projecten
• bij een gekende en maatschappelijk hooggeachte organisatie
• met 40 fijne collega’s
• op inspirerende plekken: onze kantoren in hartje Mechelen of in het groen in Geel
• en met elke dag verrijkende contacten met ondernemers uit de regio’s Kempen en Mechelen
CONTACTEER ONS:
Bezorg je sollicitatiebrief en cv aan Roel Dockx, Adjunct Gedelegeerd Bestuurder Voka – Kamer van
Koophandel Mechelen-Kempen. Dit kan op roel.dockx@voka.be. Je kan op onze discretie rekenen. Voor
meer informatie kan je ons bellen op 015 45 10 20.
Interesse in onze andere openstaande vacatures? Check onze website: www.voka.be/vacatures

