
En als je nu 
eens voor 
duizenden 
bedrijven 
zou werken?

Zin om met 
ons voor 
héél veel 
bedrijven te 
werken?

Voka is een onafhankelijke Vlaamse 
werkgevers organisatie met meer 
dan 18.000 leden. Wij 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 nu het moment.

Dan nodigen wij je graag uit 
op onze Voka Touché drink op 
woensdag 28 maart 2018 van 
18u00 tot 20u00 in de Voka Box, 
Lammerstraat 18, 9000 Gent. 
Zo kan je al eens informeel kennis 
maken met onze organisatie en een 
aantal collega’s uit onze betrokken 
teams. 

Stuur een mailtje met een 
korte voorstelling van jezelf ter 
bevestiging van je aanwezigheid 
naar jobs.ov@voka.be.

Kan je op 28 maart niet 
langskomen? Bezorg ons dan je 
CV (incl. recente pasfoto) met 
motivatiebrief, we nemen contact.

Wij zoeken drie straffe collega’s

Accountmanager

Commercieel analyst ‘Leden en Data’

 Coördinator startend ondernemerschap

www.voka.be/oost-vlaanderen

• Je hebt een hart voor ondernemen.
• Je wil de ondernemers topservice 

bieden.
• Je kan het vlot uitleggen en  

mensen overtuigen.
• Deadlines en flexibele werkuren schrik-

ken je niet af.

• Je hebt je eigen karakter maar je bent 
een ploegspeler.

• Je volgt de actualiteit en bent nieuws-
gierig naar wat in de wereld gebeurt.

• Je commerciële flair overtuigt iedereen.

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

• Je luistert scherp en vertaalt gemakkelijk 
vragen en noden naar een klantgericht 
Voka-aanbod

• Je leeft je sterk in in de wereld van 
ondernemingen en je kan meepraten over 
hoe de economie evolueert

• Je voelt je in je sas met duidelijke targets 
en realiseert een groei van het aantal 

• Je bent een veelzijdig iemand die mee 
onze commerciële en administratieve 
organisatie verbetert.

• Je benadert klanten niet als een nummer 
maar je vertaalt de relatie met hen in 
sterke data. 

• Je weet informatie slim en secuur te 
beheren en er het maximum uit te halen ter 
ondersteuning van onze diverse teams.

• Jouw onderzoekende geest weet geïso -
leerde data om te zetten tot samen-
hangende info die meer inzicht verschaft.

• Je begeestert en coördineert projecten 
rond jong ondernemerschap.

• Je coacht en begeleidt starters bij de 
voorbereiding en effectieve start van 
een onderneming, zowel individueel als 
collectief.

• Je duikt graag in de wondere wereld van 
technologietrends (internet of things, 
industrie 4.0, …).

• Je zet verfrissende events op waar 
deelnemers volop netwerken en 
ervaringen uitwisselen. 

Wij bieden
• Een voltijdse job (en soms ook wat meer…),
• met veel interessante en  

wisselende projecten,
• bij een gekende en maatschappelijk 

hooggeachte organisatie,
• met 50 fijne collega’s,

• op inspirerende werkplekken: onze 
Voka Box in hartje Gent en onze hubs in 
Dendermonde, Oudenaarde en Aalst,

• en met elke dag verrijkende contacten 
met ondernemers uit heel  
Oost-Vlaanderen.


