
   

 
 

En als je nu eens voor duizenden bedrijven zou werken? 
 
Projectverantwoordelijke Internationaal Ondernemen (m/v/x) 
 
 
Ben je een Globetrotter of gepassioneerd door internationaal ondernemen? Grenzeloze goesting om de 
leden van Voka Mechelen-Kempen te ondersteunen in hun buitenlands avontuur of meer leden 
internationaal te laten groeien?  Dan ben je hier aan het juiste adres! 
 
Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is een Vlaamse onafhankelijke werkgevers-organisatie 
met meer dan 2.800 leden (kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit diverse sectoren).  Samen 
met onze andere 45 andere medewerkers krijg je de kans om Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-
Kempen te versterken en bij te dragen tot de economische groei in het arrondissement Mechelen en 
Turnhout.  Je werkt niet alleen voor een regionale werkgeversorganisatie maar tegelijkertijd maak je deel 
uit een netwerk van meer dan 10.000 Kamers van Koophandel wereldwijd. Voka is samen te vatten in 
vijf doe-woorden: verdedigen, adviseren, begeleiden, informeren en ontmoeten! 
 
 
Functie…. 
 
De dienstverlening internationaal ondernemen van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen 
bestaat uit 4 pijlers: 

1. Adviesverlening 
2. Opleiding 
3. Lerende netwerken (1 of meerjarige begeleidingstrajecten voor bedrijven in groep) en 

subsidieprojecten 
4. Handelsmissies 

Jouw verantwoordelijkheden: 
1. ‘Lerende netwerken’ en projecten met betrekking tot internationalisatie van A tot Z uitwerken: 

de commercialisatie en organisatie evenals het administratief en financieel beheer ervan.   
2. Het mee bedenken, organiseren en vermarkten van opleidingen en events 
3. Het geven van eerstelijnsadvies aan bedrijven inclusief de verwerking in CRM  

 
Je valt onder de coördinatie van de International Business Development Manager die je daarbij coacht 
en ondersteunt. 
 
 
 
 
 



   

Onze ideale kandidaat…  
 

➢ Heeft een Bachelor opleiding in een internationale studierichting 
➢ Heeft minimum 4 jaren relevante werkervaring 
➢ Werkt klant- en resultaatgericht door doelen te zetten en te behalen 
➢ Is in staat om prioriteiten te stellen 
➢ Is een echte communicator in woord en geschrift, zowel in Nederlands, Engels als Frans  
➢ Is flexibel in functie van de werkdruk en heeft geen moeite met avondwerk  
➢ Is een overtuig(en)d netwerker die prospecteert, informeert, sensibiliseert en kandidaten werft 
➢ Heeft een rijbewijs klasse B want onze werkplek is verdeeld over kantoor Mechelen en Geel 
➢ Is een teamplayer en werkt administratief nauwkeurig 
➢ Kan overweg met CRM, Sharepoint, Microsoft Office en gebruikt social media (LinkedIn, Twitter, 

Facebook, Instagram) 
 
Wat wij bieden…. 
 

➢ Een voltijdse job met veel interessante en wisselende contacten en verantwoordelijkheden bij 
een werkgeversorganisatie die op Vlaams niveau meer dan 18.000 leden telt 

➢ Een enthousiast team met 45 fijne collega’s 
➢ Een professionele en dynamische werkomgeving met inspirerende werkplekken: onze kantoren 

in hartje Mechelen stad of in het groen in Geel 
➢ Dagelijks verrijkende contacten met ondernemers uit de regio’s Kempen en Mechelen 
➢ Een voltijds contract van onbepaalde duur 
➢ Competitieve arbeidsvoorwaarden 

 
Contacteer ons…. 
 
Start met jezelf aan ons te verkopen! Stuur je CV en motivatiebrief voor 28 februari 2019 naar 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 
 

http://www.voka.be/vacatures

