Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
ZOEKT
Adviseur Internationaal Ondernemen (m/v/x)

Hola! Nihao! Ahlan! Denk je graag buiten de grenzen van onze regio? Is de wereld je broekzak en ben
je gepassioneerd door buitenlandse handel?
Kortom kan je de leden van Voka Vlaams-Brabant prikkelen, adviseren en begeleiden bij hun
beginnende en/of gevorderde stappen naar de uithoeken van de wereld?
Dan ben jij de Adviseur Internationaal Ondernemen 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.

Jij houdt van het ‘werk’ in een ‘internationale netwerk’?
Met meer dan 2.500 ondernemingen die lid zijn van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant,
hebben we een adviseur Internationaal Ondernemen nodig om onze leden blijvend te ontmoeten, te
ondersteunen, verder te helpen bij hun uitdagingen rond internationaal ondernemen. Concreet
bieden we aan onze leden zowel collectieve als individuele begeleiding, (inter)nationale netwerking
en ervaringsuitwisseling. Voel je je dus als een vis in internationale wateren en ga je steeds voor de
tevredenheid van onze leden? Perfect match!

Als polyvalente professional…
In samenwerking met je collega’s internationalisatie ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•

Het geven van eerstelijnsadvies aan bedrijven inzake internationaal ondernemen.
Het bedenken, organiseren en vermarkten van opleidingen en events rond internationaal
ondernemen.
Het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten en diensten binnen het gegeven
kader.
Het uitwerken, realiseren, administratief en financieel beheren van projecten (van A tot Z),
ten behoeve van leden-bedrijven, gericht op internationaal ondernemen.
Het uitbouwen van een nationaal en internationaal netwerk in functie van de Kamer en de
leden-bedrijven.
De praktische en inhoudelijke opvolging van minstens één netwerk
Je bent back-up voor afwerking van de exportformaliteiten aan het loket Exportdocumenten

Onze ideale kandidaat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft een Master opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
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.
Kennis van Duits is een pluspunt.
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
Organiseert zelf activiteiten van A tot Z en houdt de eigen administratie bij in het centrale
CRM systeem.
Bouwt mee aan de algemene Kamerwerking als deel van een divers team
projectcoördinatoren
Werkt op Vlaams niveau samen met de Adviseurs Internationaal van de andere regio’s in een
sfeer van openheid, creativiteit en met teamgeest.

Ben jij als potentiële adviseur verkocht? 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
Competitieve arbeidsvoorwaarden met bonus
Een koffieverslaving (optioneel)
Een plaatsje in het pingpongtornooi van Voka Vlaams-Brabant
De kans om deel uit te maken van de grotere Voka-familie in heel Vlaanderen

Jouw werkplek is verdeeld over de Voka-kantoren in Vilvoorde en Leuven. Je komt terecht in een
team dat op verschillende thematieken werkt en samen onze doelstellingen waarmaakt. Dankzij de
vele contacten met andere bedrijven kan je ook jouw persoonlijke netwerk sterk uitbouwen.
Start met jezelf aan ons te verkopen!
Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 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 Sabine Soetens via sabine.soetens@voka.be of +32 2 255 20 17.
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vertegenwoordigt ruim 2.500 ondernemingen in de
Vlaams-Brabantse regio en werkt samen met Voka Metropolitan, dat 600 ondernemingen in
Brussel vertegenwoordigt. Deze behoren tot het grotere Voka-netwerk dat bestaat uit 18.000
ondernemingen over heel Vlaanderen. Door middel van belangenbehartiging, netwerking en sterk
uitgebouwde dienstverlening, biedt Voka het bedrijfsleven extra slagkracht en ongeëvenaarde
ondersteuning.
Website: http://www.voka.be/vlaams-brabant

