
Eindelijk een
job uit de
duizend.

Zin in een
job uit de
duizend
(bedrijven)?

Voka is een onafhankelijke Vlaamse
werkgeversorganisatie met meer
dan 18.000 leden. Werken voor Voka,
dat is enthousiast aan de slag gaan
voor duizenden bedrijven.
Wij zijn op zoek naar nieuwe mensen
om ons team te versterken.

Wil jij ook meewerken aan sterker
ondernemerschap, bijzondere
communities voor ondernemers en
vernieuwende diensten?

Dan nodigen wij je graag uit 
op onze Voka Touché drink op 
woensdag 10 oktober 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 10 oktober niet 
langskomen? Bezorg ons dan je 
CV (incl. recente pasfoto) met 
motivatiebrief, we nemen contact.

Designer Lerende netwerken

Junior Monitor Arbeidsmarkt

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
schrikken 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 persoonlijke flair overtuigt
iedereen.

•  

• Je creëert een omgeving waarin kmo-
bedrijfsleiders van en met elkaar leren. 

•
 

Je zorgt voor dynamische groepen van
ondernemers en je begeleidt die actief.

• Je inspireert en weet groepen
creatief te vernieuwen.

• Je deelt je kennis en ervaring op het
vlak van financiën, productie,
marketing, verkoop of wetgeving

• Je hebt een ruime kennis over
arbeidsmarkt en talent.

•

 

Je helpt lerende netwerken opzetten
en faciliteren.

•
 
Je begeleidt en adviseert kmo’s
individueel en collectief rond thema’s
i.v.m. arbeidsmarkt en talent.

•

 

Je volgt actief initiatieven die de relatie
arbeidsmarkt-onderwijs versterken.

Wij bieden
• ... een voltijdse job (en soms ook wat meer…),
• ...met heel wat razend boeiende en

wisselende projecten,
 

• ...bij een gereputeerde en maatschappelijk 
gewaardeerde organisatie,

...met 50 fijne collega’s,•
 

  • ...op inspirerende werkplekken in 
hartje Gent, Dendermonde,
Oudenaarde en Aalst. 

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

 

Wij zoeken twee straffe collega’s


