Vacature Senior-Adviseur Innovatie & Ondernemen (Brussel)
VOKA is het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en ondernemingen in
Vlaanderen en wil een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen. Op die manier wil Voka
fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van Vlaanderen. Voka zorgt voor belangenbehartiging,
dienstverlening en netwerking voor zo’n 18.000 leden, en vertegenwoordigt de Vlaamse ondernemingen van het
lokale- tot het internationale beleidsniveau.
Jouw functie en verantwoordelijkheden:
•

•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de opbouw van kennis, standpuntbepaling en belangenbehartiging
binnen de expertisedomeinen Innovatie & Ondernemerschap. Je volgt hiervoor de actualiteit op de
voet en bent in staat om hieruit nieuwe voorstellen en ideeën te distilleren.
Je behandelt zelfstandig complexe dossiers en onderhoudt hiervoor de nodige contacten met
relevante stakeholders.
Je inventariseert en synthetiseert bekommernissen, verzuchtingen en belangen van verschillende
Vlaamse ondernemingen.
Je bouwt directe contacten en een netwerk uit met leden-ondernemingen, middenveldorganisaties,
kabinetten, … om voorstellen te toetsen aan de dagdagelijkse praktijk van ondernemers.
Je verdedigt de uitgewerkte beleidsvoorstellen, standpunten en adviezen via informele en formele
contacten bij verschillende belanghebbenden. Je laat daarbij ook je stem horen in de publieke opinie.
Je bent hierbij in staat om kritisch te reflecteren en durft ingaan tegen belangen van andere
stakeholders.

Jouw profiel en competenties:
•
•

Je beschikt over een masterdiploma en/of een equivalent in ervaring.
Je beschikt over kennis en expertise inzake innovatie en ondernemen opgebouwd, o.a.;
o Vlaamse steuninstrumenten voor Economie & Innovatie;
o Fiscale maatregelen Innovatie;
o Structuur en financiering hoger onderwijs;
o Financieringsvormen risicokapitaal-groeikapitaal en bankfinanciering;
o Het Vlaams economisch weefsel;
o Digitalisering: Internet of Things / Artificial Intelligence / Cybersecurity / ...

•
•
•
•
•
•

Je bent empathisch en klantgericht;
Je wekt als gesprekspartner vertrouwen op diverse niveaus;
Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot en overtuigend uit;
Je bent creatief en steeds op zoek naar (vernieuwende) oplossingen;
Naast een scherpe analytische geest heb je een sterke zin voor synthese;
Je kan zowel autonoom werken, maar bent eveneens een teamspeler.

Ons aanbod:
Je maakt deel uit van een gerespecteerd kenniscentrum van een van de belangrijkste
ondernemingsorganisaties in Vlaanderen. Binnen deze boeiende en gevarieerde functie krijg je de ruimte om
creatief te werk te gaan en eigen accenten te leggen. Je krijgt de autonomie en de verantwoordelijkheid om de
inzichten met betrekking tot Innovatie & Ondernemerschap verder uit te bouwen. In lijn met je ervaring,
competenties en toegevoegde waarde biedt Voka je een aantrekkelijk verloningspakket en een flexibele
werkomgeving.

Geïnteresseerd?
Wil je ons team vervoegen en zo je competenties en netwerk verder uitbreiden bezorg ons dan zo spoedig
mogelijk jouw CV en motivatiebrief via vacature.vzw@voka.be ter attentie van Sigrid De Bie / Directeur HR.

