Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor
Limburgse ondernemers en ledenondernemingen. Meer dan 3.135 ledenondernemingen vertegenwoordigen meer
dan 75% van de Limburgse toegevoegde waarde en private tewerkstelling. De organisatie telt 62 medewerkers en
gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij
ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.
Momenteel heeft Voka - Kamer van Koophandel Limburg een bijzonder interessante opportuniteit als adviseur
internationalisatie.

Functieomschrijving:
In samenwerking met je collega’s van de cluster internationalisatie ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het uitwerken van opleidingen en events inzake internationale materies
het geven van eerstelijnsadvies aan bedrijven inzake internationaal zakendoen
de collectieve coaching van bedrijven in begeleidingstrajecten
het actief werven van deelnemers voor deze trajecten
het uitvoeren van projecten inzake internationale materies
de administratieve en financiële opvolging van de projecten
het detecteren van nieuwe noden in de markt en hierbij de vertaalslag maken naar het productaanbod
het uitbouwen en onderhouden van een (internationaal ) netwerk van contacten bij ondernemers, Voka
ambassadeurs , organisaties en overheden
fungeren als backup voor de diensten van het exportloket
de praktische en inhoudelijke opvolging van minstens één netwerk

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Master opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
Minimum 3 jaren relevante werkervaring (liefst in een internationale en/of commerciële omgeving).
Klant- en resultaatgericht.
In staat om prioriteiten te stellen.
Een echte communicator in woord en geschrift.
Vlot communiceren in het Engels, Frans (schriftelijk en mondeling), kennis van Duits is een pluspunt.
Flexibel in functie van de werkdruk en geen moeite met avondwerk.
Overtuigd netwerker.

Aanbod:
•
•
•
•
•
•

Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten.
Een functie in een groeiende organisatie.
Een team van enthousiaste medewerkers.
Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.
Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interesse:
Kijk voor meer info op www.voka.be/vacatures. Wil je mee deel uitmaken van ons groeitraject, bezorg dan zo snel
mogelijk je cv en motivatiebrief aan ellen.requile@voka.be.

