
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!

• Je ontwikkelt een volledig programma voor de verschillende levensfasen van familiebedrijven 
• Je wil jouw kennis en expertise inzetten voor de ondersteuning en groei van andere ondernemers
• Je bent commercieel ingesteld en je bent in staat om deelnemers te werven
• Je vindt voldoening in het zoeken naar opportuniteiten en noden van ondernemers en kan deze 

vertalen naar initiatieven die onze dienstverlening verbeteren

• Je zet je schouders onder succesproducten Bryo, de Vliegende Startersbrigade, ... Je begeestert en 
coördineert projecten rond jong ondernemerschap

• Je coacht en begeleidt studenten en starters bij de voorbereiding en start van een onderneming
• Je gebruikt je commerciële talenten om deelnemers te werven en zo het netwerk uit te bouwen
• Je zet events op waar deelnemers netwerken en ervaringen uitwisselen

Coördinator Jong Ondernemerschap

• Je geeft invulling aan een nieuw Voka-product: Accelero en begeleidt bestaande trajecten zoals 
1-pagina-strategie, ...

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële kandidaten voor het project
• Je organiseert activiteiten waarop de deelnemers kunnen netwerken en ervaringen uitwisselen
• Je beschikt over een mix van commerciële en managementskills om deze projecten in de markt te 

zetten

Coördinator Snel Groeiende Bedrijven

• 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 ondernemerstand-
punten 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

Ondernemersadviseur

Coördinator Familiebedrijven 

• Een voltijdse job 
• met veel interessante en wis-

selende projecten
• bij een gekende en maatschap-

pelijk 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

Zin om met 
ons voor 
héél veel 
bedrijven te 
werken?
Dan nodigen wij je graag uit op 
talent@voka op maandag 13 au-
gustus 2018 van 08.00 tot 10.00 u. 
bij Voka - Kvk Mechelen-Kempen, 
in het kantoor in Mechelen. Of van-
af 16.00 tot 18.00 u. in het kantoor 
in Geel. Zo kan je al eens informeel 
kennis maken met de organisatie 
en een aantal collega’s uit onze 
betrokken teams. 

Stuur een e-mail met een korte 
voorstelling van jezelf ter 
bevestiging van je aanwezigheid 
naar roel.dockx@voka.be. 

Kan je er in augustus niet bij zijn? 
Bezorg ons dan je CV (incl.recente 
pasfoto) met je motivatiebrief, we 
nemen contact op.

Wij bieden

En als je nu 
eens voor 
duizenden 
bedrijven 
zou werken?
Voka - Kamer van Koophandel 
Mechelen-Kempen is een Vlaamse 
onafhankelijke werkgeversorgani-
satie 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!

Accountmanager
• Je laaft je gulzig aan dagelijkse contacten met klanten en prospecten en ledenbetrokkenheid is 

jouw drijfveer
• Je luistert scherp en vertaalt gemakkelijk vragen en noden naar een klantgericht Voka-aanbod
• Je voelt je in je sas met duidelijke targets en realiseert een groei van het aantal klanten


