En als je nu eens voor duizenden bedrijven zou werken?
ONDERNEMERSADVISEUR
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:
• Je hebt een brede kennis en interesse in domeinen zoals ondernemen, technologie, innovatie,
energie en financieel beleid en je interesseert je in Federale, Vlaamse en lokale politiek
• Je geeft inhoudelijk advies in bovenstaande domeinen en formuleert mee de
ondernemerstandpunten in politiek gerelateerde dossiers
• Je houdt van een complexe werkomgeving en kan uit de veelheid van informatie de essentie halen
• Je bent een geboren netwerker, wordt gedreven door resultaten en je bent communicatief

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

