Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
ZOEKT
Allround accountmanager

Sta je graag in het midden van de economische drijfmotor van ons land, het ondernemerschap? Ben
je niet geschoold als ingenieur maar toch een excellente bruggenbouwer? Verkoop je liever
oplossingen in plaats van producten? Dan ben jij de accountmanager 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 ‘netwerk’?
Met meer dan 2.500 ondernemingen die lid zijn van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
en 600 leden in de Brusselse regio via Voka Metropolitan, hebben we een relatiemanager nodig om
onze leden blijvend te ondersteunen, ontmoeten en verder te helpen. Specifiek voor de Brusselse
rand zoeken we iemand die de waarde van netwerken kent, die nieuwe leads weet te verzilveren en
de bestaande klanten tevreden weet te houden. Ben je als een vis in het water op netwerkevents en
ga je steeds voor de tevredenheid van onze klanten? Wil je ons ledenaantal mee helpen verhogen op
een duurzame manier? Perfect match!

Als polyvalente professional…
•
•
•
•

•
•
•
•

verkoop je het dienstenaanbod van Voka en werf je nieuwe leden
maak je zelf afspraken met prospecten
kan je vlot overweg met diverse gesprekspartners binnen een bedrijf, in verschillende
sectoren en zowel bij kmo’s als grote bedrijven
bouw je door regelmatige contacten een lange termijn- en vertrouwensrelatie op met de
Voka-leden. Je bevraagt hun behoeften, signaleert deze intern en geeft aanzetten tot
productvernieuwing evenals nieuwe initiatieven van netwerking in de Brusselse metropool
maak en hou je klanten tevreden
verhoog je de betrokkenheid van onze leden
ontmoet je regelmatig collega-accountmanagers van de andere Voka-entiteiten en kan je
ervaringen uitwisselen
ben je onze Voka-ambassadeur op de netwerkactiviteiten van Voka Vlaams-Brabant en Voka
Metropolitan

•
•
•
•

promoot je actief alle netwerkactiviteiten en stimuleer je onze leden om hier aan deel te
nemen
ondersteun je onze regionale werking
ga je op zoek naar partners die interesse hebben in eventsponsoring
waak je erover dat de sponsors hun beloofde return krijgen

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

heeft een brede interesse in socio-economische actualiteit en het bedrijfsleven in het
bijzonder
is een gedreven hunter en communicatief sterk (zowel intern als extern)
is georganiseerd en zelfstandig maar tegelijkertijd een coördinator binnen de organisatie
is resultaatgericht, kan doelen zetten en behalen
woont bij voorkeur in de Brusselse regio of heeft er een grote affiniteit mee
is tweetalig
is een netwerker pur sang
heeft een rijbewijs klasse B

Ben jij als potentiële accountmanager 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 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

Jouw werkplek is verdeeld over de Voka-kantoren in Vilvoorde, Brussel 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 15 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 Erik Schroeven via erik.schroeven@voka.be of 0476 63 77 51.
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
www.vokametropolitan.be

