Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
ZOEKT
Adviseur Belangenbehartiging / woordvoerder (m/v)
Ben je niet geschoold als ingenieur maar toch een excellente bruggenbouwer? Wil je via de vinger
aan de pols van politieke contacten het bedrijfsleven vooruithelpen? Heb je een scherpe pen om
onze boodschappen ook via de pers te verspreiden? Dan ben jij de medewerker Belangenbehartiging
en Pers waar wij van dromen! Kom Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant versterken en
draag met de 38 andere medewerkers bij tot de creatie van welvaart en tewerkstelling in onze
provincie door ondernemingen actief te ondersteunen.

Slaat jouw hart sneller op het snijvlak van politiek, pers en ondernemerschap?
Eén van de grote pijlers van Voka is belangenbehartiging. Wij verdedigen de belangen van onze
ondernemers op alle beleidsniveaus en fungeren als schakel tussen overheden en bedrijven. De
dienst Belangenbehartiging van Voka Vlaams-Brabant houdt de vinger aan de pols van het
economische beleid van 65 openbare besturen en tal van intercommunales en overheidsbedrijven in
de provincie Vlaams-Brabant. Dat brengen we ook naar buiten, dus hebben we een spreekbuis nodig
die onze standpunten en visies over nationale, Vlaamse en lokale beleidsstandpunten via de
verschillende nieuwskanalen naar buiten kan brengen.

Als aardig van de tongriem gesneden belangenbehartiger…
•

•
•
•
•
•
•
•
•

volg je permanent gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale beleidsthema’s op die
ondernemers aanbelangen zoals energie, milieu, mobiliteit, fiscaliteit, luchthavenbeleid of
administratieve vereenvoudiging
werk je samen met jouw collega’s in Vlaams-Brabant en het Kenniscentrum in Brussel aan
een coherente visie
verstrek je advies aan leden-ondernemingen of regionale besturen binnen Voka
werk je standpunten uit die betrekking hebben op ondernemerschap en bedrijfsvoering
die boodschappen draag je ook actief naar buiten via jouw perscontacten
als woordvoerder ben je ook het aanspreekpunt voor journalisten die een vraag hebben over
het standpunt van Voka in een bepaald dossier of materie
vertegenwoordig je Voka Vlaams-Brabant in diverse vergaderingen en werkgroepen
help je mee nieuwe projecten te analyseren en uit te werken
help je actief mee om in de verschillende bestuursorganen een ondernemingsvriendelijk
beleid de bewerkstelligen

Onze ideale adviseur Belangenbehartiging / woordvoerder …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft een brede interesse in socio-economische actualiteit en het bedrijfsleven in het
bijzonder
kan minstens 3 jaar relevante werkervaring voorleggen en heeft bij voorkeur een
masterdiploma
is georganiseerd en heeft sterke planningskills
maar is evenzeer koelbloedig genoeg om het stuur volledig om te gooien als je persmatig
snel moet schakelen
houdt zijn/haar eigen administratie bij en kan inhoudelijk en financieel rapporteren en
registreren in een CRM-systeem
is bereid zich in heel de provincie te verplaatsen voor afspraken, maar kan wel steeds
terugvallen op een van onze kantoren in Leuven of Vilvoorde
heeft de juiste presentatie- en vergadertechnieken
is een overtuigde netwerker
heeft een rijbewijs klasse B

Alles afgevinkt? Dan kom je in aanmerking voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een voltijds contract van onbepaalde duur
een professionele en dynamische werkomgeving
een enthousiast team van zo’n 38 collega’s
een job met veel afwisseling en een grote mate van autonomie
competitieve arbeidsvoorwaarden met extralegale voordelen
een koffieverslaving (optioneel)
een firmawagen
een plaatsje in het pingpongtornooi van Voka Vlaams-Brabant
de kans om deel uit te maken van de grotere Voka-familie in heel Vlaanderen

Voer een woordje over jouw belangen!
Stuur je CV en motivatiebrief voor 25 november 2018 naar werkenbijvoka@voka.be of t.a.v. Hilde
Lamproy, Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Tiensevest 170, 3000 Leuven. Nog vragen
over de job? Contacteer Peter Van Biesbroeck via Peter.Vanbiesbroeck@voka.be of 0473 78 82 49.
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is het meest nabije en invloedrijke professionele
voor ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie stimuleren
en ondersteunen we als neutrale, private en representatieve speler het ondernemerschap. In onze
provincie vertegenwoordigen we ruim 2.500 ondernemingen die tot het grotere Voka-netwerk
behoren, dat uit 18.000 ondernemingen in heel Vlaanderen en Brussel bestaat. Door middel van
belangenbehartiging, netwerking en sterk uitgebouwde dienstverlening, bieden wij het
bedrijfsleven extra slagkracht en ongeëvenaarde ondersteuning. . Neem zeker ook een kijkje ook
www.voka.be/vlaams-brabant

